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 فؾؿرأة افؼظل اجلؾباب رشوط إمجال

ٟمٞم٦م أي٤مت شمتٌٕمٜم٤م إن   اعمقوقع هذا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر اعمحٛمدي٦م واًمًٜم٦م اًم٘مرآ

ة أن ًمٜم٤م سملم ىمد اهل٤مم  وأن سمدهن٤م مجٞمع شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ زي أو ٟمقع سم٠مي - ؿم٤مءت إن - ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م طم٤مؿم٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٔمٝمر ٓ

 : أشمٞم٦م اًمنموط ومٞمف وضمدت ُم٤م اًمٚم٤ٌمس

 : اجلٚم٤ٌمب ذوط

 .  اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب - 1

 .  ٟمٗمًف ذم زيٜم٦م يٙمقن ٓ أن - 2

 .  يِمػ ٓ صٗمٞم٘م٤م يٙمقن أن - 3

 . وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مو٤م يٙمقن أن - 4

 .  ُمٓمٞم٤ٌم ُمٌخرا  يٙمقن ٓ أن - 5

 .  اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن - 6

 .  اًمٙم٤مومرات ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن - 7

 .  ؿمٝمرة ًم٤ٌمس يٙمقن ٓ أن - 8

 اًمثالصم٦م يم٤مًمنموط ظم٤مرضمٝم٤م أو داره٤م ذم يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م حيرم وسمٕمْمٝم٤م 

 اٟمحٍم ظمرضم٧م إذا ًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم هق إٟمام اًمٌح٨م ُمقوقع يم٤من ح٤م وًمٙمـ إظمػمة،

 .اًمتخّمٞمص ُمٜمف يتقمهـ ومال ومٞمف يمالُمٜم٤م

 [(37) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]
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 أحؽام دم وافـساء افرجال تشؿؾ ادتؼدمة طوافؼ بعض

 افؾباس

 اًمرضم٤مل ومٞمٝم٤م يِمؽمك سمؾ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم اًمنموط هذه سمٕمض أن واقمٚمؿ 

 . خيٗمك ٓ يمام ُمٕم٤م واًمٜم٤ًمء

 ([38) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 مجقع اشتقعاب: اجلؾباب رشوط مـ إول افؼط ظذ افؽالم

 ذفؽ أدفة ورسد وافؽػغ افقجف ظدا افبدن

 شاؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب: »إول اًمنمط 

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ [: ﴿31 أي٦م: اًمٜمقر ؾمقرة] ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ومٝمق ـْ  َيْٖمُْمْْم  ُِم

ـ   ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم ـَ  َوٓ وُمُروضَمُٝم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـَ  ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم  ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ  ًمٌُِٕمُ  إِ ـ   َأوْ  قًَمتِِٝم   َأوْ  آسَم٤مئِِٝم
ِ
ـ   آسَم٤مء ـ   َأوْ  سُمُٕمقًَمتِِٝم  َأوْ  َأبْٜم٤َمئِِٝم

 
ِ
ـ   َأبْٜم٤َمء ـ   َأوْ  سُمُٕمقًَمتِِٝم هِنِ ـ   سَمٜمِل َأوْ  إظِْمَقا هِنِ ـ   سَمٜمِل َأوْ  إظِْمَقا ِِتِ ـ   َأوْ  َأظَمَقا ٤مئِِٝم ًَ

 َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  ٟمِ

ـ    ﴾. َأجاَْمهُنُ

٤َم َي٤م[: ﴿59 أي٦م: إطمزاب ؾمقرة] ذم شمٕم٤ممم وىمقًمف ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ  ِٕ 

  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  ُي١ْمَذْي

ُ  َويَم٤منَ   ﴾. َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اّلل 

 ُمٜمٝم٤م رء إفمٝم٤مر وقمدم يمٚمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ؾمؽم سمقضمقب اًمتٍميح إومم أي٦م ومٗمل

 ؾمؽمه، إمم سم٤مدرن إذا قمٚمٞمف ي١ماظمذن ومال ُمٜمٝمـ، ىمّمد سمٖمػم فمٝمر ُم٤م إٓ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم

 ُم٤م إٓ ًمألضم٤مٟم٥م، اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤ًم ئمٝمرن ٓ: أيش: »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 ٟم٤ًمء يتٕم٤مـم٤مه يم٤من ُم٤م قمغم يٕمٜمل واًمثٞم٤مب: يم٤مًمرداء: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل إظمٗم٤مؤه، يٛمٙمـ ٓ

 قمٚمٞمٝم٤م طمرج ومال اًمثٞم٤مب، أؾم٤مومؾ ُمـ يٌدو وُم٤م صمٞم٤مِب٤م، دمٚمؾ اًمتل اعم٘مٜمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب
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 ش.إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ هذا ٕن ومٞمف:

 -قمٜمف اهلل ريض- أنس قمـ»197/ 5شوُمًٚمؿ ،ش292/ 7» اًمٌخ٤مري روى وىمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدي سملم ـمٚمح٦م وأبق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمٜم٤مس اهنزم أطمد، يقم يم٤من ح٤م:  »ىم٤مل

 وإهنام ؾمٚمٞمؿ، وأم سمٙمر، أيب سمٜم٧م قم٤مئِم٦م رأج٧م وًم٘مد ًمف، (1)سمحجٗم٦م قمٚمٞمف جمقب

 ُمتقهنام، قمغم اًم٘مرب (2)شمٜم٘مزانش اخلالظمٞمؾ يٕمٜمل» ؾمقىمٝمام ظمدم أرى عمِمٛمرشم٤من

ه ذم شمٗمرهم٤مٟمف  ش.اًم٘مقم أومقا

 أهن٤م وحيتٛمؾ احلج٤مب، ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وهذه: »اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 ش.ًمٚمٜمٔمر ىمّمد همػم قمـ يم٤مٟم٧م

ٓ  : ﴿شمٗمًػم ذم ذيمرٟم٤م اًمذي اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م  هق[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 إهن٤م: ىم٤مئؾ ومٛمـ: شمٗمًػمه٤م ذم اًمًٚمػ أىمقال اظمتٚمٗم٧م وىمد أي٦م، ؾمٞم٤مق ُمـ اعمت٤ٌمدر

 .اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب

 اًمتل إىمقال ُمـ وهمػمه٤م واًمقضمف واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ إهن٤م: ىم٤مئؾ وُمـ 

 اظمت٤مر صمؿ واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـش 84/ 18ش »شمٗمًػمه» ذم ضمرير اسمـ رواه٤م

د أن هق  ذًمؽ ذم إىمقال وأومم: »وم٘م٤مل ،(3)واًمٙمٗم٤من اًمقضمف آؾمتثٜم٤مء ِبذا اعمرا

 يم٤من إذا- ذًمؽ ذم يدظمؾ واًمٙمٗملم، اًمقضمف سمذًمؽ قمٜمك: ىم٤مل ُمـ ىمقل سم٤مًمّمقاب

 ذًمؽ ذم إىمقال أومم ذًمؽ: ىمٚمٜم٤م وإٟمام واخلْم٤مب، واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ -يمذًمؽ

 وأن صالشمف، ذم قمقرشمف يًؽم أن ُمّمؾ   يمؾ قمغم أن قمغم اجلٛمٞمع إلمج٤مع سم٤مًمت٠مويؾ،

ة  ُمـ ذًمؽ قمدا ُم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وأن صالِت٤م، ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

                                                           

 [ُمٜمف. ]ضمٚمد ُمـ سمؽمس أي  ،"سمحجٗم٦م" قمٚمٞمف ُمؽمس: أي (1)

٤ًٌم ِب٤م وشم٘مٗمزان حتٛمالهن٤م أي  ،"ُمتقهنام قمغم اًم٘مرب"و  شمث٤ٌمن، أي (2)  [ُمٜمف. ]وصم

 ؿمحٛم٦م وُمـ  اًمذىمـ، أؾمٗمؾ إمم اًمرأس ؿمٕمر ُمٜم٧ٌم ُمـ: واًمقضمف. اًمرؾمٖملم إمم اًمراطمت٤من مه٤م واًمٙمٗم٤من: ىمٚم٧م (3)

 اًمٙمالم ظم٤ممت٦م ذم قمٚمٞمف اًمرد وؾمٞم٠ميت  اعمٕم٤مسيـ، ًمٌٕمض ظمالوًم٤م اًمٕمٚمؿ: أهؾ ىم٤مل هٙمذا. إذن ؿمحٛم٦م إمم إذن

 [ُمٜمف. ]شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن إول اًمنمط هذا قمغم
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 اًمٜمّمػ، ىمدر ذراقمٝم٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أب٤مح أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ (1)روي ُم٤م إٓ سمدهن٤م،

 مل ُم٤م سمدهن٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أن سمذًمؽ ُمٕمٚمقًُم٤م يم٤من إمج٤مقًم٤م: مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ يم٤من وم٢مذا

 هل٤م يم٤من وإذا إفمٝم٤مره، طمرام ومٖمػم قمقرة يٙمـ مل ُم٤م ٕن ًمٚمرضم٤مل: ذًمؽ يمام قمقرة يٙمـ

ٓ  : ﴿سم٘مقًمف ذيمره شمٕم٤ممم اهلل اؾمتثٜمك مم٤م أنف ُمٕمٚمقًُم٤م يم٤من ذًمؽ إفمٝم٤مر ﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ش.ُمٜمٝم٤م فم٤مهر ذًمؽ يمؾ ٕن :[ 31: اًمٜمقر]

 إؾمٚمقب قمغم أي٦م ُمـ ُمت٤ٌمدر همػم ٕنف قمٜمدي: ىمقي همػم اًمؽمضمٞمح وهذا 

 أن ًمٚمٛمخ٤مًمػ ٕن هٜم٤م: ٓزم همػم وهق اًمٗم٘مٝمل سم٤مإلًمزام شمرضمٞمح هق وإٟمام اًم٘مرآين

 أن جيقز ومال سم٤مًمّمالة ظم٤مص أُمر اًمّمالة ذم وضمٝمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ ضمقاز: ي٘مقل

 .احل٤مًمتلم سملم اًمٗمرق ًمقوقح اًمّمالة ظم٤مرج اًمٙمِمػ قمٚمٞمف ي٘م٤مس

 ًمدًمٞمؾ وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م يمِمٗمٝم٤م ضمقاز ذم ًمف خم٤مًمٗمتٜم٤م قمدم ُمع هذا أىمقل

 ذم ٓ سمخّمقصف اًمدًمٞمؾ هذا صح٦م ذم هٜم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م وإٟمام سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام هذه همػم أظمرى ٕدًم٦م سمؾ

ؾمتثٜم٤مء هذا ُمٕمٜمك ذم وم٤محلؼ اًمدقمقى صح٦م ح٨م أول أؾمٚمٗمٜم٤مه ُم٤م ٓا . يمثػم اسمـ سمٙمالم وأجدٟم٤مه اًٌم

 ش:229/ 12ش »اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم ُم٤م أجًْم٤م وي١ميده

ة أن أي٦م أخٗم٤مظ سمحٙمؿ زم وئمٝمر: قمٓمٞم٦م اسمـ ىم٤مل»   وأن شمٌدي ٓ سم٠من ُم٠مُمقرة اعمرأ

 طمريم٦م رضورة سمحٙمؿ ئمٝمر ومٞمام آؾمتثٜم٤مء ووىمع زيٜم٦م هق ُم٤م ًمٙمؾ اإلظمٗم٤مء ذم دمتٝمد

 شم١مدي مم٤م اًمقضمف هذا قمغم﴾ فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  ﴿ ومـ ذًمؽ وٟمحق ؿم٠من إصالح أو ُمٜمف سمد ٓ ومٞمام

 ش.قمٜمف اعمٕمٗمق ومٝمق اًمٜم٤ًمء ذم اًميورة إًمٞمف

 واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م يم٤من ح٤م أنف إٓ طمًـ ىمقل هذا: ىمٚم٧م: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 راضمًٕم٤م آؾمتثٜم٤مء يٙمقن أن ومٞمّمٚمح واحل٩م اًمّمالة ذم وذًمؽ وقم٤ٌمدة قم٤مدة فمٝمقرمه٤م

 أيب سمٜم٧م أؾمامء أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ داود أبق رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم يدل إًمٞمٝمام

 قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض رىم٤مق صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم دظمٚم٧م قمٜمٝمام اهلل ريض سمٙمر

 يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأة إن أؾمامء ي٤م: »هل٤م وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

                                                           

 سمؾ  صحٞمح، همػم اًمٚمٗمظ ِبذا وم٢مٟمف. سمذًمؽ طمري وهق  احلدي٨م، وٕمػ إمم روي: سم٘مقًمف يِمػم ضمرير اسمـ يم٠من (1)

 [ُمٜمف. ]ُمٜمٙمر قمٜمدي هق
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 وعمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ضم٤مٟم٥م ذم أىمقى ومٝمذا ويمٗمٞمف، وضمٝمف إمم وأؿم٤مر ،شهذا إٓ ُمٜمٝم٤م

ة شمٌدي ومال اًمٜم٤مس وم٤ًمد  ٓ اعمقومؼ واهلل ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ فمٝمر ُم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

ه رب  ش.ؾمقا

 فمٝمقرمه٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإن ٕنف أجًْم٤م: ٟمٔمر اًمتٕم٘مٞم٥م هذا وذم :ؿؾت

ٔي٦م اعمٙمٚمػ ُمـ سم٘مّمد ذًمؽ وم٢مٟمام اًمٕم٤مدة سمحٙمؿ  فمٝمر ُم٤م اؾمتثٜم٤مء أوم٤مدت إٟمام ومٝمٛمٜم٤م طم٥ًم وا

 .ومت٠مُمؾ سم٤مًم٘مّمد؟ فمٝمر ح٤م ؿم٤مُماًل  دًمٞماًل  ضمٕمٚمف طمٞمٜمئذ يًقغ ومٙمٞمػ ىمّمد دون

 ٟمٔمرهؿ دىم٦م ُمـ ذًمؽ وأن اًمّمقاب هق اًمٕمٚمامء ه١مٓء ىمقل أن زم ومٌدا شم٠مُمٚم٧م صمؿ

 يٕمقد﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف أن قمغم اشمٗم٘مقا  اًمًٚمػ أن: وسمٞم٤مٟمف اهلل رمحٝمؿ

ة ُمـ يّمدر ومٕمؾ إمم  سم٘مّمد شمٔمٝمره ومٞمام اظمتٚمٗمقا   أهنؿ إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م اعمٙمٚمٗم٦م اعمرأ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٕمف وُمـ قم٤ٌمس واسمـ. ضمٚم٤ٌمِب٤م: أي صمٞم٤مِب٤م هق: ي٘مقل ُمًٕمقد وم٤مسمـ ُمٜمٝم٤م

 سم٢مذن قم٤مدة فمٝمر ُم٤م إٓ: طمٞمٜمئذ أي٦م ومٛمٕمٜمك. ُمٜمٝم٤م واًمٙمٗم٤من اًمقضمف هق: ي٘مقل وهمػمهؿ

ة أن شمرى أخ٧ًم. وأُمره اًمِم٤مرع  رء حتتف ُمـ فمٝمر طمتك ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ رومٕم٧م ًمق اعمرأ

 ىمد شمٙمقن أهن٤م -اًمًٕمقدي٤مت اعمتجٚم٤ٌٌمت سمٕمض ذًمؽ يٗمٕمؾ يمام- وزيٜمتٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ

 سم٘مّمد ويمالمه٤م إول ومٕمٚمٝم٤م ُمع هذا ومٕمٚمٝم٤م اًمت٘مك وم٘مد اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق أي٦م ظم٤مًمٗم٧م

 ُمـ ىمّمد دون فمٝمر ُم٤م هق ًمٞمس أي٦م ذم إذن احلٙمؿ ومٛمٜم٤مط هذا إٓ يٛمٙمـ ٓ ُمٜمٝم٤م

ة  ومٞمام هق وإٟمام -اشمٗم٤مىًم٤م أجًْم٤م اخلالف ُمقوع همػم ذم قمٚمٞمف ُم١ماظمذة ٓ مم٤م ومٝمذا- اعمرأ

 ُمـ رء سم٢مفمٝم٤مر ًمٚمٛمرأة ؾمٛمح اًمنمع أن صم٧ٌم وم٢مذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ إذن دون فمٝمر

٤م يم٤من ؾمقاء زيٜمتٝم٤م  اًم٘مّمد: ُمـ ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م سمام قمٚمٞمف يٕمؽمض ومال همػممه٤م أو وضمًٝم٤م أو يمٗمًّ

 .آٟمًٗم٤م سمٞمٜم٧م يمام مت٤مًُم٤م اجلٚم٤ٌمب يم٢مفمٝم٤مر ومٞمف ُم٠مذون ٕنف

د إن: ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م شمٗمًػم شمقضمٞمف هق ومٝمذا  اًمقضمف أي٦م ذم سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اعمرا

 ذم ؾمؽمى يمام وسمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم قمٛمؾ وضمري٤من واًمٙمٗم٤من

شمرة أشمٞم٦م اًمٜمّمقص  .ُمٕمٜم٤م اعمتقا

 سمـ احلًـ أيب احل٤مومظ إمم -شمٕم٤ممم اهلل سمٕمد- اًمتقضمٞمف هلذا اًمتٜمٌف ذم اًمٗمْمؾ ويٕمقد
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 اًمٗمريد اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- (1)اًمٗم٤مد اًم٘مٓم٤من

 اًمٜمٔمر: »وهق أٓ اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م هذه ُم٘مدُم٦م أهٞمئ وأن٤م قمٚمٞمف اهلل أـمٚمٕمٜمل اًمذي 

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤ًمئٚمف يمؾ قمغم صم٤مىم٥م وٟمٔمر واؾمع سمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمؿ وم٘مدش اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم ذم

 ش:2/ 14 ق» ومٞمف ىمقًمف إًمٞمف أذت ُم٤م قمغم ومٜمٌٝمٜمل ومٞمف ٟمحـ

 اًمنمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وسمٚمٖمقا  اًم٘مرآن قمٚمٞمٝمؿ ٟمزل ُمـ قم٤مدة هٜم٤م سم٤مًمٕم٤مدة ٟمٕمٜمل وإٟمام»

 ًمٕم٤مدة ٓ ضمرا  هٚمؿ إمم سمٕمدهؿ اًمٕم٤مدة شمٚمؽ ًمزم وُمـ اعمقاضمٝم٦م ظمٓم٤مب سمف وطميوا

 ش.وقمقراِتؿ أضم٤ًمدهؿ اعمٌديـ وهمػمهؿ اًمٜمًقان

 يِمػمون إٟمام واعمٗمنيـ واًمت٤مسمٕملم إصح٤مب ُمـ ُمٕمف وُمـ قم٤ٌمس وم٤مسمـ :ؿؾت

 ٟمزوهل٤م قمٜمد ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٤مدة هذه إمم﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  ﴿ ٔي٦م سمتٗمًػمهؿ

 قمٚمٞمف يت٤مسمٕمف مل اًمذي ُمًٕمقد اسمـ سمتٗمًػم شمٗمًػمهؿ ُمٕم٤مرو٦م إذن جيقز ومال قمٚمٞمٝم٤م وأىمروا

 :اصمٜملم ُٕمريـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 اًمداظمٚمٞم٦م اًمثٞم٤مب يِمٛمؾ ٕنف اإلـمالق: ِبذا ىم٤مئؾ وٓ اًمثٞم٤مب أـمٚمؼ أنف: إول

 ُمٜمٝم٤م يريد هق وم٢مذن شم٘مدم يمام اًمًٕمقدي٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف يمام زيٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم هل اًمتل

ة شمٔمٝمره اًمذي وم٘مط اجلٚم٤ٌمب  .داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا صمٞم٤مِب٤م ُمـ اعمرأ

 سم٘مٞم٦م ُمع يٜمًجؿ ٓ -اعمتِمدديـ سمٕمض ًمف حتٛمس وإن- اًمتٗمًػم هذا أن: وأظمر

ـَ  َوٓ: ﴿وهل أي٦م ٌِْدي ـ   ُي ـ   إِٓ   ِزيٜمََتُٝم ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  إومم وم٤مًمزيٜم٦م أي٦م:﴾ . ..َآسَم٤مئِِٝم

 ُمٕمّروًم٤م اؾْماًم  ذيمروا إذا أهنؿ: اًمٕمريب إؾمٚمقب ذم ُمٕمروف هق يمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزيٜم٦م قملم هل

 ٓ أي٦م ذم ُمٕمٝمؿ ذيمروا وُمـ أسم٤مء ومٝمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا هق ومٝمق يمرروه صمؿ

 رمحف- اجلّم٤مص سمٙمر أبق ىم٤مل وًمذًمؽ اًم٤ٌمـمٜم٦م؟ صمٞم٤مِبـ إمم إٓ يٜمٔمروا  أن هلؿ جيقز

 ش:316/ 3ش »اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم -اهلل

 ُمٕمٚمقم ٕنف ًمف: ُمٕمٜمك ٓ اًمثٞم٤مب هق﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م﴿ أن ذم ُمًٕمقد اسمـ وىمقل»

                                                           

 اعمجــــقد اًمٜم٤مىمــــد احلــــ٤مومظ اًمٕمالُمــــ٦م اإلُمــــ٤مم اًمِمــــٞم : "سم٘مقًمــــف" 326/ 22" "اًمٜمــــٌالء أقمــــالم" ذم اًمــــذهٌل وصــــٗمف (1)

 [ُمٜمف. ]"احلٗم٤مظ شمذيمرة" ذم وٟمحقه...." اًم٘م٤ميض
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د اًمزيٜم٦م ذيمر أنف  احلكم ُمـ سمف شمتزيـ ُم٤م ؾم٤مئر أن شمرى أٓ اًمزيٜم٦م قمٚمٞمف اًمذي اًمٕمْمق واعمرا

 ومٕمٚمٛمٜم٤م ٓسمًتٝم٤م هل شمٙمـ مل إذا ًمٚمرضم٤مل شمٔمٝمره٤م أن جيقز واًم٘مالدة واخلٚمخ٤مل واًم٘مٚم٥م

د أن ـَ  َوٓ: ﴿هذا سمٕمد أي٦م ٟمًؼ ذم ىم٤مل يمام اًمزيٜم٦م ُمقاوع اعمرا ٌِْدي ـ   ُي  إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

ـ   ٌُُٕمقًَمتِِٝم
 يرى مم٤م يم٤من إذ ًمف ُمٕمٜمك ٓ اًمثٞم٤مب قمغم ومت٠مويٚمٝم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع واعمراد﴾ ًمِ

 ش.ٓسمًتٝم٤م شمٙمـ مل إذا يراه٤م يمام سمدهن٤م ُمـ رء دون قمٚمٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب

ج مل هلذا ويم٠منف  ذم ذيمره وىمد اًمذيمر أٟمػ يمت٤مسمف ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ قمٚمٞمف يٕمرِّ

 وحترير سمتٗمّمٞمؾ طمقهل٤م واعمذاه٥م اًمٕمٚمامء أىمقال ذيمر يمام أي٦م شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ ُم٤م مجٚم٦م

 ِب٤م آؾمتدٓل يٛمٙمـ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ ُمثٞماًل  ًمف أقمرف ٓ ومٞمٝم٤م وحت٘مٞمؼ

ة إسمداء ضمقاز قمغم  إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٙمثػم وم٤مشمف أنف وُمع ًمألضم٤مٟم٥م ويمٗمٞمٝم٤م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 وُم٤م وؾم٘مٞمٛمٝم٤م صحٞمحٝم٤م وُمٞمز دىمٞم٘م٦م ُمٜم٤مىمِم٦م ٟم٤مىمِمٝم٤م وم٘مد هذا يمت٤مسمٜم٤م ذم ذيمرت اًمتل

 .ًمٗمئ٦م يتحٞمز أن دون اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يّمح ٓ وُم٤م سمف آؾمتدٓل يّمح

ٔي٦م قمغم شمٙمٚم ؿ صمؿ  هق يمام أجًْم٤م واًمٗم٘مف اًمتٗمًػم ذم إُم٤مم أنف قمغم يدل سمديًٕم٤م شمٗمًػًما  وومنه٤م ا

 وومّمؾ أرسمٕم٦م، وهل ذيمره٤م وضمقه ُمـ ُمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل أن -اهلل رمحف- وم٠موم٤مد احلدي٨م ذم

٦ًٌم وُمٓمٚم٘م٦م»    ش:1/ 15 ق» وم٘م٤مل راسمٕمٝم٤م ُمٜمٝم٤م هٜم٤م وُّيٛمٜم٤م رائًٕم٤م شمٗمّمٞماًل  ومٞمٝم٤م اًم٘مقل  يمؾ إمم سم٤مًمٜم

 :اؾمتثٜم٤مءان ُمٜمٝم٤م إـمالىمف قمغم ورد ٟم٤مفمر

 إسمداؤه ومٞمجقز﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م﴿ ُمٜمٝم٤م سمف وظمّمص اًمزيٜم٦م ُمٓمٚمؼ قمغم: أطمدمه٤م

 .واطمد ًمٙمؾ

 ُمٜمٝمؿ ومخّمص ذًمؽ ُمـ رء هلؿ يٌدي اًمذيـ اًمٜم٤مفمريـ ُمٓمٚمؼ قمغم: وأظمر

 ش.سمٕمدهؿ وُمـ اًمٌٕمقًم٦م

 اعمذاه٥م وأىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م وأىمقال ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ؾم٤مق أن وسمٕمد

طم٤مدي٨م  ش:1/ 21 ق» ومٞمف رأجف وُمقوًح٤م ًمٚمٛمقوقع ُمٚمخًّم٤م ىم٤مل آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر وٕا

 اًمقضمف: يٕمٜمل» ذًمؽ مجٞمع إسمدائٝم٤م قمغم شمدل أن إُم٤م اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م»

 ذًمؽ همػم اًم٘مّم٦م أو اًمٚمٗمظ سمتحٛمٞمؾ قمٜمٝم٤م آٟمٍماف يٛمٙمـ دًٓم٦م سمٕمْمف أوش واًمٙمٗملم
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 سمدًمٞمؾ إٓ ضم٤مئًزا  يٙمقن ٓ اًم٘مّم٦م ؾمٞم٤مق أو اًمٚمٗمظ فم٤مهر قمٚمٞمف يدل قمام آٟمٍماف ًمٙمـ

 ومٕمغم حتٙماًم، آٟمٍماف يم٤من دًمٞمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل وإذا شم٠موياًل، آٟمٍماف يّمػم قم٤مود

 اعمرأة إسمداء ضمقاز ُمـ قمٚمٞمف وشمٕم٤مودت اًمٔمقاهر هذه شمٔم٤مهرت سمام اًم٘مقل جي٥م هذا

 ىمّمدت إذا ُم٤م وهق ىمٓمًٕم٤م اؾمتثٜم٤مئف ُمـ سمد ٓ ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك ًمٙمـ ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م

ًُم٤م يٙمقن هذا وم٢من اعمح٤مؾمـ وإفمٝم٤مر اًمتؼمج ذًمؽ سم٢مسمداء  إٟمام هل٤م جيقز اًمذي ويٙمقن طمرا

 أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال واًمتٌذل اًمتٍمف طملم فم٤مهر اًمٕم٤مدة طمٙمؿ ذم هق ُم٤م إسمداء هق

 سم٘مّمد ئمٝمر أن إٓ ُمًتقرش اًمنمقمٞم٦م أي» اًمٕم٤مدة ذم هق ُم٤م سمخالف سم٤مًمًؽم شمتٕم٤مهده

 قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م سمدوه قمـ هل٤م يٕمٗمك وٓ إسمداؤه هل٤م جيقز ٓ هذا وم٢من واًمٌٓمـ يم٤مًمّمدر

 اًمٔمقاهر هذه ويٕمْمد اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م طملم ذم ؾمؽمه  ُمـ جي٥م يمام اًمتٍمف طملم ذم ؾمؽمه

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمٜمزع وهذا ٌِْدي ـ   ُي  ٓ: أي٦م ومٛمٕمٜمك :﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

 ومام اًمتٍمف قمٜمد فم٤مهرة قم٤مدة يم٤من ُم٤م إٓ اخلٚمؼ ُمـ ٕطمد ُمقاوٕمٝم٤م ذم زيٜمتٝمـ يٌديـ

ه ُمـ وىمع  ش.ومٞمف طمرج ومال ًمٚمٗمتٜم٦م واًمتٕمرض اًمتؼمج ىمّمد سمٖمػم وإسمدائف سمدوِّ

 هق اًمٔم٤مهر أن ُمـ أي٦م قمٚمٞمف محٚمٜم٤م اًمذي اعمٕمٜمك ويت٠مج دش: »2/ 21 ق» ىم٤مل صمؿ

ـَ : ﴿سمف ُمتّماًل  اعمت٘مدم شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واًمٙمٗم٤من اًمقضمف سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

ـ   سمدو قمٜمد يٕمٗمٞمٝمـ ىمد اًم٘مرـم٦م أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وم٢مٟمف  ومتٜمٙمِمػ، ؾمؽمه٤م شمٕم٤مهد قمـ وضمقهٝم

 اًمذي اًمقضمف إٓ ذًمؽ ُمـ رء ئمٝمر ٓ طمتك اجلٞمقب قمغم سم٤مخلٛمر ييسمـ أن وم٠مُمرن

 اًمٙمٗم٤من ويمذًمؽ ُمِم٘م٦م، وشمٙمٚمػ سم٘مّمد يًؽم أن إٓ اًمتٍمف: طملم ئمٝمر أن ؿم٠منف ُمـ

 همٓملم إذا ٟمزوهل٤م وىم٧م يمـ اًمٜم٤ًمء أن هق أي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم أن اًمتٗمًػم أهؾ وذيمر

 وم٠مُمر سم٤مدي٦م وإقمٜم٤مق اًمٜمحقر ومتٌ٘مك اًمٜمٌط شمّمٜمع يمام ظمٚمٗمٝمـ يًدًمٜمٝم٤م سم٤مخلٛمر رءوؾمٝمـ

 إُمر هذا اُمتث٤مل ذم وسم٤مًمغ ذيمر ُم٤م مجٞمع ًمٞمًؽم اجلٞمقب قمغم اخلٛمر سميب ؾمٌح٤مٟمف اهلل

 ش.اخلٛمر شمٙمثٞمػ ومٞمف ومزدن وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء

 ؿم٘م٘مـ: »سمٚمٗمظ داود أيب رواي٦م ُمـ ًمٙمـش 78 ص» أيت قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ

 إؾمٜم٤مد هذا: »وىم٤ملش. ِب٤م وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ -أيمثػ: ص٤مًمح اسمـ وىم٤مل- أيمٜمَػ

   ش!.طمًـ
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 أن ُمـ إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي هذا: ىمٞمؾ وم٢من: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ 

 ُمـ ظمالومف ئمٝمر -ضمٝمده٤م سم٤مًمًؽم ُم٠مُمقرة يم٤مٟم٧م وإن- ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م سمدو قمـ هل٤م ُمٕمٗمق اعمرأة

٤َم ي٤َم: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ِله  أَُّيه   َوسمَٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىمُْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   يُْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم  ضَمالسمٌِٞم

ـَ  أَنْ  أَْدٟمَك َذًمَِؽ  ـَ  وماَل يُْٕمَروْم ٔي٦م؟﴾ ي١ُْمَذْي  ا

 سم٠من وذًمؽ ىمٚمٜم٤مه ُم٤م يٜم٤مىمض ٓ شمٗمًػًما ش اإلدٟم٤مء» هذا يٗمن أن يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن ؾاجلقاب

ـ   يدٟملم: ُمٕمٜم٤مه يٙمقن : ىمقًمف ُمثؾ واًم٘مرـم٦م اًم٘مالئد ُمٕمف ئمٝمر ٓ ُم٤م ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝم

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ٦ٌم ُمٓمٚمؼ سمف اح٠مُمقرش اإلدٟم٤مء» وم٢من﴾ ضُمٞمُقِِبِ  يٓمٚمؼ ُم٤م يمؾ إمم سم٤مًمًٜم

 مل إذ اخلٓم٤مب قمٝمدة قمـ سمف ي٘ميضش إدٟم٤مء» قمٚمٞمف ي٘م٤مل مم٤م واطمد قمغم محٚمٜم٤مه وم٢مذاش إدٟم٤مء» قمٚمٞمف

 ش.واًمٜمٗمل اًمٜمٝمل سمخالف إجي٤مب وم٢مٟمفش إدٟم٤مء» يمؾ سمف يٓمٚم٥م

م اًم٘مراء ويالطمظ  ُمـ اهلل سمٗمْمؾ قمٚمٞمف وىمٗم٧م اًمذي اًم٘مٞمؿ اًمٌح٨م هذا أن   اًمٙمرا

وم٘م٦م مت٤مم يقاومؼ اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ هذا يمالم  وشمقومٞمً٘م٤م ُمٜمل اضمتٝم٤مًدا ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م اعمقا

 سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل وم٤محلٛمدش 87ص» سمف ُمٍمطًم٤م ؾمؽماه يمام ُمٓمٚم٘م٦م أي٦م أن: إدًم٦م سملم

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ

ة إفمٝم٤مر ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ داود أيب قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٕمؿ  اًمقضمف اعمرأ

 أن اعمٛمٙمـ ُمـ أنف إٓ ،1اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜم٤مه ُم٤م ومٞمف أن ًمقٓ واًمٙمٗملم

ه وىمد ـمرىمف سمٙمثرة ي٘مقى إٟمف: ي٘م٤مل   دًمٞماًل  طمٞمٜمئذ ومٞمّمٚمح أدٟم٤مه ي٠ميت يمام اًمٌٞمٝم٘مل ىمقا

 يمـ طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم سمف قمٛمؾ وىمد ؾمٞمام ٓ اعمذيمقر اجلقاز قمغم

 ذًمؽ وذم قمٚمٞمٝمـ ذًمؽ يٜمٙمر ٓ وهق ملسو هيلع هللا ىلص سمحيشمف وأجدُّيـ وضمقهٝمـ قمـ يٙمِمٗمـ

  :ُمٜمٝم٤م أن حييٟم٤م ُم٤م ٟمًقق أطم٤مدي٨م قمدة

 اًمٕمٞمد يقم اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ - 1 

 اهلل سمت٘مقى وم٠مُمر سمالل قمغم ُمتقيمًئ٤م ىم٤مم صمؿ إىم٤مُم٦م وٓ أذان سمٖمػم اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ سم٤مًمّمالة ومٌدأ

 ومققمٔمٝمـ اًمٜم٤ًمء أتك طمتك ُم٣م صمؿ وذيمرهؿ، اًمٜم٤مس ووقمظ ـم٤مقمتف، قمغم وطم٨م

ة وم٘م٤مُم٧م ،شضمٝمٜمؿ طمٓم٥م أيمثريمـ وم٢من شمّمدىمـ: »وم٘م٤مل وذيمرهـ  اًمٜم٤ًمء ؾِمَٓم٦م ُمـ اُمرأ
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د شمٖمػم ومٞمٝمام: أي» اخلديـ ؾمٗمٕم٤مءش وؾمٓمٝمـ ذم ضم٤مًم٦ًم: أي»  ي٤م مِلَ : وم٘م٤مًم٧مش وؾمقا

 يتّمدىمـ ومجٕمٚمـ: ىم٤مل ،شاًمٕمِمػم وشمٙمٗمرن اًمِمٙم٤مة، شمٙمثرن ٕنٙمـ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل

 ش.وظمقامتٝمـ أىمراـمٝمـ ُمـ سمالل صمقب ذم يٚم٘ملم طمٚمٞمٝمـ ُمـ

 أوردٟم٤مه، أضمٚمف ُمـ ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م ،ش19/ 3» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ة شمٚمؽ يّمػ أن اًمراوي اؾمتٓم٤مع ح٤م وإٓ  ش.اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »سم٠مهن٤م اعمرأ

ش. اًمٜم٤ًمء ؾمٗمٚم٦م: »أظمريـ رواي٦م وًمٗمظ ُمًٚمؿ، رواي٦م هذهش: اًمٜم٤ًمء ؾمٓم٦م: »ىمقًمف

 ش.اًمٜم٤مس ُمـ اًمً٘م٤مط: اًمٗم٤مء ويمن اًمًلم سمٗمتح: »إثػم اسمـ ىم٤مل

ة أن» ش:قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ» قم٤ٌمس اسمـ قمـ -2   اؾمتٗمت٧م ظمثٕمؿ ُمـ اُمرأ

 اهلل رؾمقل رديػ قم٤ٌمس سمـ واًمٗمْمؾ[ اًمٜمحر يقم] اًمقداع طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 احلدي٨م ،[شيٗمتٞمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومقىمػ. .. ووٞمًئ٤م رضماًل  اًمٗمْمؾ ويم٤من] ملسو هيلع هللا ىلص

ة ويم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ وم٠مظمذ: »وومٞمف : رواي٦م وذم» طمًٜم٤مء اُمرأ

 وم٠مظمذ[ إًمٞمف وشمٜمٔمرش ]طمًٜمٝم٤م وأقمجٌف إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر اًمٗمْمؾ ومٓمٗمؼ: رواي٦م وذمش »ووٞمئ٦م

/ 1» ٕمحد رواي٦م وذمش. أظمر اًمِمؼ ُمـ وضمٝمف ومحقل اًمٗمْمؾ سمذىمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ٟمٗمًف اًمٗمْمؾ طمدي٨م ُمـش 211

 أقمدت صمؿ وضمٝمٝم٤م، قمـ وضمٝمل وم٘مٚم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إزَمّ  ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أنٔمر ومٙمٜم٧م»

 ش.أنتٝمل ٓ وأن٤م صمالصًم٤م ذًمؽ ومٕمؾ طمتك وضمٝمٝم٤م، قمـ وضمٝمل وم٘مٚم٥م اًمٜمٔمر

 قم٤ٌمس اسمـ ُمـ يًٛمٕمف مل قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمؿ يم٤من إن ُمٜم٘مٓمع ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 يم٤من آؾمتٗمت٤مء أن وذيمر -قمٜمف اهلل ريض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًم٘مّم٦م هذه وروى

 :وزاد اجلٛمرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رُمك ُم٤م سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد

٤م رأج٧م: »ىم٤مل قمٛمؽ؟ اسمـ قمٜمؼ ًمقي٧م مل اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل»  ؿم٤مسمًّ

 ش.قمٚمٞمٝمام اًمِمٞمٓم٤من آُمـ ومٚمؿ وؿم٤مسم٦م

خ٤مري أظمرضمف    .وهمػممه٤م ،ش121/ 4» وُمًٚمؿ ،ش8/ 11و 54/ 4و 295/ 3» اًٌم
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 سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد وىمع آؾمتٗمت٤مء أن قمغمش 67/ 4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ اؾمتدل وسمف

 ح٤م اإلطمرام: ُمـ اًمتحٚمؾ سمٕمد يم٤من اًم١ًمال أن ذًمؽ وُمٕمٜمك: ىمٚم٧م. اًمرُمل ُمـ اًمٗمراغ

 وم٤معمرأة وطمٞمٜمئذ اًمٜم٤ًمء، إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا احل٤مج أن ُمٕمٚمقم هق

 .حمرُم٦م شمٙمـ مل اخلثٕمٛمٞم٦م

 يمام ٕنف سمٕمقرة: ًمٞمس اًمقضمف أن ُمـ ىمٌٚمف اًمذي قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدل واحلدي٨م

 اًمٜم٤مس، سمحية يمِمٗمف قمغم أىمره٤م ح٤م ؾمؽمه يٚمزم قمقرة اًمقضمف يم٤من وًمق: »طمزم اسمـ ىم٤مل

 قم٤ٌمس اسمـ قمرف ُم٤م ُمٖمٓمك وضمٝمٝم٤م يم٤من وًمق ومقق، ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ أن وُٕمره٤م

 ش.ؿمقه٤مء أم هل أطمًٜم٤مء

 ظمِمٞم٦م اًمٌٍم سمٖمض إُمر احلدي٨م ذم: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤ملش: »8/ 11ش »اًمٗمتح» وذم

 . يٛمتٜمع مل اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا أنف وُم٘متْم٤مه اًمٗمتٜم٦م،

 ِب٤م، إلقمج٤مسمف إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر أدُمـ طمتك اًمٗمْمؾ وضمف حيقل مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف وي١ميده: ىم٤مل

 اعمٞمؾ ُمـ ومٞمف ريم٥م قمام ووٕمٗمف آدم، ٓسمـ اًمٌنم ـم٤ٌمع ُمٖم٤مًم٦ٌم وومٞمف. قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م ومخٌم

 .ِبـ واإلقمج٤مب اًمٜم٤ًمء، إمم

 اًمٜمٌل أزواج يٚمزم ُم٤م احلج٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمـ ًمٞمس اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 سف وح٤م سم٤مٓؾمتت٤مر، اخلثٕمٛمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر اًمٜم٤ًمء مجٞمع ذًمؽ ًمزم ًمق إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . اًمٗمْمؾ وضمف

ة أن قمغم إلمج٤مقمٝمؿ ومرًو٤م، ًمٞمس وضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: ىم٤مل  ًمٚمٛمرأ

 ش.اًمٖمرسم٤مء رآه وًمق اًمّمالة، ذم وضمٝمًٝم٤م شمٌدي أن

 :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف احل٤مومظ أن همػم. ضمٞمد ُمتلم وهق سمٓم٤مل، اسمـ يمالم يمٚمف هذا

 ش.حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ٕهن٤م ٟمٔمر: ادقم٤مه ح٤م اخلثٕمٛمٞم٦م سم٘مّم٦م اؾمتدًٓمف وذم: ىمٚم٧م»

  ىمدُمٜم٤م وم٘مد ظمالومف، اًمٔم٤مهر سمؾ حمرُم٦م، يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ ٓ وم٢مٟمف يمال،: ىمٚم٧م

 أي اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمل سمٕمد يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اخلثٕمٛمٞم٦م ؾم١مال أن ٟمٗمًف احل٤مومظ قمـ
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 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف- سمٜمٗمًف هق طم٘م٘مف يم٤من ُم٤م ٟمز احل٤مومظ ومٙم٤من اًمتحٚمؾ، سمٕمد

 اعمذيمقر سمٓم٤مل اسمـ اؾمتدٓل ذم خيدج ٓ ذًمؽ وم٢من حمرُم٦م، يم٤مٟم٧م أهن٤م ه٥م صمؿ

 ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٚمٞمف سم٤مًمًدل وضمٝمٝم٤م ؾمؽم ضمقاز ذم اعمحرُم٦م ٕن ذًمؽ اًمٌت٦م:

 وم٘مط، شمٜمت٘م٥م ٓ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمام ،ش128ص» أشمٞم٤من واخل٤مُمس اًمراسمع احلدي٨م

 ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره٤م جيقز: ٓ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ أن ومٚمق

 اًمٗمْمؾ يم٤مد وىمد وأمجٚمٝمـ، اًمٜم٤ًمء أطمًـ ُمـ وهل ؾمٞمام وٓ طمزم، اسمـ ىم٤مل يمام ومقق

 قمٜمٝم٤م، اًمٗمْمؾ وضمف سف سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص- ي٠مُمره٤م مل يمٚمف هذا وُمع! ِب٤م يٗمتتـ أن قم٤ٌمس سمـ

 وإٟمام مجٞمٚم٦م، يم٤مٟم٧م وًمق اعمرأة قمغم جي٥م ٓ اعمذيمقر اًمًؽم أن قمغم أجًْم٤م دًمٞمؾ هذا ومٗمل

 .ًمٖمػمه٤م يًتح٥م يمام هل٤م ذًمؽ يًتح٥م

 قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م اًمتٍميح احلدي٨م ذم ًمٞمس: اًمٗمْمالء سمٕمض ىمقل وأُم٤م

 أجـ ومٛمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمـ مل ًمق إذ اًمّمقاب، قمـ إىمقال أبٕمد ومٛمـ وضمٝمٝم٤م:

ة أهن٤م يٕمرومٝم٤م أن اًمرائل أو ًمٚمراوي  !ووٞمئ٦م؟ طمًٜم٤مء اُمرأ

 أن واحلؼ! اًمٜمٔمر؟ ويٙمرر اًمٗمْمؾ يٜمٔمر يم٤من ُم٤مذا وم٢ممم ىم٤مل، يمام إُمر يم٤من وًمق

 .سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم وأىمقاه٤م إدًم٦م أووح ُمـ احلدي٨م هذا

 احلٙمؿ جيٕمؾ مم٤م :ملسو هيلع هللا ىلص- ُمٜمف ُمِمٝمد وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف آظمر ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م ٕن

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ عمٕمٜمك ُمٌلم ٟمص ومٝمق حمٙماًم، صم٤مسمًت٤م ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يِمٛمؾ ٓ وأنف  ،﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

   .أظمٓم٠م وم٘مد سم٤مًمًٜم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م دون أي٦م يٗمٝمؿ أن طم٤مول ومٛمـ اًمقضمف،

ة أن» : ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ -3    ذم وهق]ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ضم٤مءت اُمرأ

 ىم٤مئٛم٦م رأجتٝم٤م ومٚم٘مد ومّمٛم٧م] ٟمٗمز ًمؽ ٕه٥م ضمئ٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م[ اعمًجد

 ـم٠مـم٠م صمؿ وصقسمف إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ومّمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمر[ هقيٜم٤ًم: ىم٤مل أو ُمٚمٞم٤ًّم

ة رأت ومٚمام رأؾمف  .احلدي٨م ،شضمٚم٧ًم ؿمٞمًئ٤م ومٞمٝم٤م ي٘مّمد مل أنف اعمرأ

 ،ش84/ 7» واًمٌٞمٝم٘ملش.. 143/ 4» وُمًٚمؿ ،ش127/ 9» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

ة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر سم٤مب» ًمف وشمرضمؿ  ش.يتزوضمٝم٤م أن يريد اعمرأ
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 إلرادة اعمرأة حم٤مؾمـ شم٠مُمؾ ضمقاز وومٞمفش:  »212/ 9ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ومٞمٝم٤م صٕمد ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ظمٓمٌتٝم٤م: وىمٕم٧م وٓ شمزوجيٝم٤م ذم اًمرهم٦ٌم شمت٘مدم مل وإن شمزوجيٝم٤م،

 وٓ ومٞمٝم٤م رهم٦ٌم ُمٜمف يت٘مدم ومل ذًمؽ، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمغم يدل ُم٤م اًمّمٞمٖم٦م وذم وصقسمف، اًمٜمٔمر

 مل وًمق ،شاًم٘مّم٦م ـمرق سمٕمض ذم يمام: يٕمٜملش »اًمٜم٤ًمء ذم زم طم٤مضم٦م ٓ: »ىم٤مل صمؿ ظمٓم٦ٌم،

 ويٛمٙمـ. وم٤مئدة شم٠مُمٚمٝم٤م ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤من ُم٤م ي٘مٌٚمٝم٤م أنف يٕمجٌف ُم٤م ُمٜمٝم٤م رأى إذا أنف ي٘مّمد

 أنف قمٜمدٟم٤م حترر واًمذي اًمٕمّمٛم٦م، عمحؾ ًمف اخلّمقصٞم٦م سمدقمقى ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل

 اسمـ وؾمٚمؽ. همػمه سمخالف إضمٜمٌٞم٤مت اعم١مُمٜم٤مت إمم اًمٜمٔمر قمٚمٞمف حيرم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ذمش ـه638 ؾمٜم٦م سمدُمِمؼ اعمتقرم اًمٜمٙمرة اًمّمقذم قمريب اسمـ همػم وهق: ىمٚم٧م» اًمٕمريب

 يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م سمٕمده، أو احلج٤مب، ىمٌؾ ذًمؽ أن حيتٛمؾ: وم٘م٤مل آظمر، ُمًٚمًٙم٤م اجلقاب

   ش.ىم٤مل ُم٤م يٌٕمد احلدي٨م وؾمٞم٤مق. ُمتٚمٗمٕم٦م

 اًمٜمٌل ُمع يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: »ىم٤مًم٧م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م قمـ - 4

 ٓ اًمّمالة ي٘مْملم طملم سمٞمقِتـ إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.اًمٖمٚمس ُمـ يٕمرومـ

 ًمقٓ أنف ُمٗمٝمقُمف وم٢منش اًمٖمٚمس ُمـ يٕمرومـ ٓ: »ىمقهل٤م هق ِب٤م آؾمتدٓل ووضمف

 وىمد. اعمٓمٚمقب ومث٧ٌم ُمٙمِمقوم٦م وهل وضمقهٝمـ ُمـ قم٤مدة يٕمرومـ وإٟمام ًمٕمرومـ اًمٖمٚمس

 .اًم٤ٌمضمل قمـش 15/ 2» اًمِمقيم٤مين هذا ُمٕمٜمك ذيمر

 ش.سمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م: »سمٚمٗمظ ذًمؽ ذم سحي٦م رواي٦م وضمدت صمؿ

   ش.449ش »داود أيب صحٞمح» ذم ظمرضمتٝم٤م ـمرق ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف احلدي٨م

: رواي٦م وذم» اًمٌت٦م ـمٚم٘مٝم٤م طمٗمص سمـ قمٛمرو أب٤م أن»: ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ - 5

. .. ًمف ذًمؽ ومذيمرت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مءت. .. هم٤مئ٥م وهقش شمٓمٚمٞم٘م٤مت صمالث آظمر

 قمٜمد اقمتدي أصح٤ميب يٖمِم٤مه٤م اُمرأة شمٚمؽ: »ىم٤مل صمؿ ذيؽ أم سمٞم٧م ذم شمٕمتد أن وم٠مُمره٤م

 أم إمم اٟمت٘مكم: »رواي٦م وذم» ،[شقمٜمده] صمٞم٤مسمؽ شمْمٕملم أقمٛمك رضمؾ وم٢مٟمف ُمٙمتقم أم اسمـ

 قمٚمٞمٝم٤م يٜمزل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م إنّم٤مر ُمـ همٜمٞم٦م اُمرأة ذيؽ وأم-ش ذيؽ
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 وم٢مين اًمْمٞمٗم٤من يمثػمة اُمرأة ذيؽ أم إن شمٗمٕمكم ٓ: »وم٘م٤مل ؾم٠مومٕمؾ: وم٘مٚم٧م -اًمْمٞمٗم٤من

 ُم٤م سمٕمض ُمٜمؽ اًم٘مقم ومػمى ؾم٤مىمٞمؽ قمـ اًمثقب يٜمٙمِمػ أو مخ٤مرك يً٘مط أن أيمره

 ُمـ وهق-[ش إقمٛمك] ُمٙمتقم أم سمـ اهلل قمٌد قمٛمؽ اسمـ إمم اٟمت٘مكم وًمٙمـ شمٙمرهلم،

 ومٚمام إًمٞمف وم٤مٟمت٘مٚم٧م ،[شيرك مل مخ٤مرك ووٕم٧م إذا وم٢مٟمؽ»] -ُمٜمف هل اًمذي اًمٌٓمـ

 .اعمًجد إمم ومخرضم٧م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ٟمداء ؾمٛمٕم٧م قمديت اٟم٘مْم٧م

ًم٦م ووضمف ،ش223/ 8و 96و 195/ 4ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ أظمرضمف -5  احلدي٨م د

ل ٕن وذًمؽ فم٤مهر: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم  اًمرضم٤مل يراه٤م أن قمغم ىمٞمس اسمٜم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 يمام ؾمؽمه سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م اًمقضمف أن قمغم هذا ومدل -اًمرأس همٓم٤مء وهق- اخلامر وقمٚمٞمٝم٤م

 حمرم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر قمٜمٝم٤م اخلامر يً٘مط أن قمٚمٞمٝم٤م ظمٌم ملسو هيلع هللا ىلص وًمٙمٜمف رأؾمٝم٤م، ؾمؽم جي٥م

طمقط هق سمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمره٤م سم٤مًمٜمص، ٟمت٘م٤مل وهق هل٤م، ٕا  ُمٙمتقم أم اسمـ دار إمم ا

قمٛمك:  اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ!ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »وطمدي٨م مخ٤مره٤م، ووٕم٧م إذا يراه٤م ٓ وم٢مٟمف ٕا

 ش.5958ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام اعمتـ: ُمٜمٙمر

 .اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام طمٓمتف: إذا: أي :شمخ٤مرك ووٕم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمٕمٜمك

 قمٌد قمٛمؽ اسمـ إمم اٟمت٘مكم وًمٙمـ شمٙمرهلم، ُم٤م سمٕمض ُمٜمؽ اًم٘مقم ومػمى ؾم٤مىمٞمؽ قمـ

 ووٕم٧م إذا وم٢مٟمؽ»] -ُمٜمف هل اًمذي اًمٌٓمـ ُمـ وهق-[ش إقمٛمك] ُمٙمتقم أم سمـ اهلل

: يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ٟمداء ؾمٛمٕم٧م قمديت اٟم٘مْم٧م ومٚمام إًمٞمف وم٤مٟمت٘مٚم٧م ،[شيرك مل مخ٤مرك

 صالشمف ىم٣م ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ومّمٚمٞم٧م .اعمًجد إمم ومخرضم٧م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة

 ٕن مجٕمتٙمؿ وًمٙمـ ًمره٦ٌم وٓ ًمرهم٦ٌم مجٕمتٙمؿ ُم٤م واهلل إين: »وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس

ٟمٞم٤ًّم، رضماًل  يم٤من اًمداري متٞماًم   اًمذي واومؼ طمديًث٤م وطمدصمٜمل وأؾمٚمؿ، وم٤ٌميع ومج٤مء ٟمٍما

 .احلدي٨م ،شاًمدضم٤مل ُمًٞمح قمـ أطمدصمٙمؿ يمٜم٧م

 ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ٕن ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف آظمر ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م هذه أن يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل

 وأنف اًمداري متٞمؿ سمحدي٨م حيدث ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م قمدِت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد أهن٤م ذيمرت

 .وأؾمٚمؿ ضم٤مء

 آي٦م قمـ اًم٘مّم٦م شم٠مظمر قمغم ذًمؽ ومدل شمًع ؾمٜم٦م أؾمٚمؿ أنف متٞمؿ شمرمج٦م ذم صم٧ٌم وىمد
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 .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم ٟمص إذن وم٤محلدي٨م اجلٚم٤ٌمب

 دًٓم٦م ووضمف ،ش223/ 8و 96و 195/ 4ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمغم ىمٞمس اسمٜم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ فم٤مهر: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم احلدي٨م

 ُمٜمٝم٤م اًمقضمف أن قمغم هذا ومدل -اًمرأس همٓم٤مء وهق- اخلامر وقمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل يراه٤م أن

 اخلامر يً٘مط أن قمٚمٞمٝم٤م ظمٌم ملسو هيلع هللا ىلص وًمٙمٜمف رأؾمٝم٤م، ؾمؽم جي٥م يمام ؾمؽمه سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس

 هل٤م، إطمقط هق سمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمره٤م سم٤مًمٜمص، حمرم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر قمٜمٝم٤م

 مخ٤مره٤م، ووٕم٧م إذا يراه٤م ٓ وم٢مٟمف إقمٛمك: ُمٙمتقم أم اسمـ دار إمم آٟمت٘م٤مل وهق

 ذم طم٘م٘متف يمام اعمتـ: ُمٜمٙمر اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ!ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »وطمدي٨م

 ش.5958ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م»

   .اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام طمٓمتف: إذا: أي :شمخ٤مرك ووٕم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمٕمٜمك

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص- اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد ؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ» : قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ - 6

 سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 صمؿ سمٞمده اًمرضم٤مل جيٚمس طملم إًمٞمف أنٔمر يم٠مين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومٜمزل: ىم٤مل] ومّمغم اًمّمٚم٧م

٤َم َي٤م: ﴿وم٘م٤مل] سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ[ يِم٘مٝمؿ أىمٌؾ ِله  َأُّيه  اعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت  ضَم٤مَءكَ  إَِذا اًمٜمٌ 

٤ٌَميِْٕمٜمََؽ  ـَ  َٓ  َأنْ  قَمغَم  ُي يْم   ُينْمِ
ِ
 طملم ىم٤مل صمؿ ُمٜمٝم٤م ومرغ طمتك أي٦م هذه ومتال  ،﴾ؿَمٞمْئ٤ًم سم٤ِمّلل 

ة وم٘م٤مًم٧م ،شذًمؽ؟ قمغم أنتـ: »ُمٜمٝم٤م ومرغ  ٟمٌل ي٤م ٟمٕمؿ: ُمٜمٝمـ همػمه٤م جيٌف مل واطمدة اُمرأ

 هٚمؿ: ىم٤مل صمؿ صمقسمف سمالل ومًٌط: ىم٤مل] سم٤مًمّمدىم٦م وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ:[ ىم٤مل اهلل

 يٚم٘ملم ومجٕمٚمـ: رواي٦م وذم» ي٘مذومٜمف، سم٠مجدُّيـ ُّيقيـ ومرأجتٝمـ[ وأُمل أيب ومدايمـ ًمٙمـ

 ش.سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذمش واخلقاشمؿ اًمٗمت 

 .وهمػمه ،ش273/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم سم٤مخلامر اًميب سمآج٦م اؾمتدل أن سمٕمد طمزم اسمـ ىم٤مل

 اعمرأة ُمـ اًمٞمد أن ومّمح أجدُّيـ، رأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمحية قم٤ٌمس اسمـ ومٝمذا»

 ش.ؾمؽمه ومٗمرض قمدامه٤م وُم٤م سمٕمقرة، ًمٞم٤ًم واًمقضمف



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومرض سمٕمد وىمٕم٧م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ اًم٘مّم٦م، هذه ذم اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤ٌميٕمتف وذم: ىمٚم٧م

 يمام اًم٤ًمدؾم٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م اعم٤ٌميٕم٦م وآي٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمًٜم٦م ذم ومرض إٟمام ٕنف اجلٚم٤ٌمب:

 اسمـ ؿمٝمقد أنش 377/ 2ش »اًمٗمتح» ذم ذيمر ُم٤م وي١ميده ،ش74» صٗمح٦م حت٘مٞم٘مف ي٠ميت

   .ؾمٞم٠ميت ُم٤م ًمف ويِمٝمد ُمٙم٦م، ومتح سمٕمد يم٤من اًم٘مّم٦م قم٤ٌمس

ٌَْٞمَٕم٦مَ  قمـ - 7   ذم قمٜمٝم٤م ومتقذم ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد حت٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م: احل٤مرث سمٜم٧م ؾُم

 ُمـ وقمنم أؿمٝمر أرسمٕم٦م يٜم٘ميض أن ىمٌؾ محٚمٝم٤م ومقوٕم٧م سمدري٤ًّم، ويم٤من اًمقداع طمج٦م

 ايمتحٚم٧م وىمد ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمـ ،1شمٕمٚم ٧م طملم سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ أبق ومٚم٘مٞمٝم٤م ووم٤مشمف

 شمريديـ ًمٕمٚمؽ -هذا ٟمحق أو- ٟمٗمًؽ قمغم 2ارسمٕمل: هل٤م وم٘م٤مل[ وِتٞم٠مت واظمتْم٧ٌم]

 ومذيمرت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متٞم٧م: ىم٤مًم٧م زوضمؽ ووم٤مة ُمـ وقمنم أؿمٝمر أرسمٕم٦م إهن٤م اًمٜمٙم٤مح؟

 ش.ووٕم٧م طملم طمٚمٚم٧م ىمد: »وم٘م٤مل سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ أبق ىم٤مل ُم٤م ًمف

 وأظمر صحٞمح، أطمدمه٤م قمٜمٝم٤م ـمري٘ملم ُمـش 432/ 6» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 أن وومٞمٝم٤مش. ًمٚمخٓم٤مب دمٛمٚم٧م: »روايتٝمام وذم وهمػممه٤م، اًمّمحٞمحلم ذم وأصٚمف طمًـ،

وم٧م: »اًمٜم٤ًمئل رواي٦م وذم شمٜمٙمحف، أن وم٠مب٧م ظمٓمٌٝم٤م، يم٤من اًمًٜم٤مسمؾ أب٤م  ش.ًمألزواج شمِمق 

 ٟم٤ًمء قمرف ذم اًمٕمقرة ُمـ ًمٞم٤ًم اًمٙمٗملم أن قمغم اًمدًٓم٦م سيح واحلدي٨م

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- ًمًٌٞمٕم٦م ضم٤مز ح٤م وإٓ إىمؾ، قمغم اًمٕمٞمٜملم أو اًمقضمف ويمذا اًمّمح٤مسم٦م،

 .شمروف ومٚمؿ ظمٓمٌٝم٤م يم٤من وىمد ؾمٞمام وٓ اًمًٜم٤مسمؾ، أيب أُم٤مم ذًمؽ شمٔمٝمر أن

 ش.2/ 68-2/ 67ق» اًم٘مٓم٤من اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم ذم اًمٜمٔمر» هلذا وراضمع

 .وؾمٚمٛم٧م ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م أيش: شمٕمٚم٧م» وىمقًمف

   .اروم٘مل: أي اًم٤ٌمء، وسمٗمتح وصؾ ِبٛمزةش: ارسمٕمل: »وىمقًمف

ة أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م قمـ - 8   شمٙمـ ومل شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اُمرأ

 [.صحٞمح أو طمًـ طمدي٨مش. ]اظمتْم٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م ومٚمؿ خمتْم٦ٌم

 أهؾ ُمـ اُمرأة أريؽ أٓ:  قم٤ٌمس اسمـ زم ىم٤مل: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ - 9

 وإين أسع إين: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اًمًقداء اعمرأة هذه: ىم٤مل. سمغم: ىمٚم٧م اجلٜم٦م؟



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 
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 أن اهلل دقمقت ؿمئ٧م وإن اجلٜم٦م، وًمؽ صؼمت ؿمئ٧م إن: »ىم٤مل. زم اهلل وم٤مدع أتٙمِمػ

. هل٤م ومدقم٤م أتٙمِمػ، ٓ أن زم اهلل وم٤مدع أتٙمِمػ، إين: وم٘م٤مًم٧م أصؼم: وم٘م٤مًم٧م ،شيٕم٤مومٞمؽ

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ]

ة يم٤مٟم٧م: »ىم٤مل أجًْم٤م، قم٤ٌمس اسمـ وقمـ - 12  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمػ شمّمكم اُمرأ

 سمٕمض ومٙم٤من[ ىمط ُمثٚمٝم٤م رأج٧م ُم٤م واهلل ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل] اًمٜم٤مس أطمًـ ُمـ طمًٜم٤مء

 ذم يٙمقن طمتك سمٕمْمٝمؿ ويًت٠مظمر يراه٤م ًمئال إول اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك يت٘مدم اًم٘مقم

 َوًَمَ٘مدْ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل[ يديف وضم٤مرم] إسمٓمٞمف حت٧م ُمـ ٟمٔمر ريمع وم٢مذا اعم١مظمر اًمّمػ

تَْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ش.﴾اعْم

 يمام وهق اًمذهٌل، وواوم٘مف وصححف، يم٤محل٤ميمؿ، وهمػمهؿش اًمًٜمـ» أصح٤مب رواه

 ،شاًمّمالةش »واًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤ميب ذم قمٜمدي خمرج وهق ىم٤مٓ،

 وهذا: ىمٚم٧مش. 278/ 4» ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞم  وصححف ،ش2472ش »اًمّمحٞمح٦م» وذم

 اًمرضم٤مل سمحية يم٤مٟم٧م ُمـش: »172ص» اًمتقجيري اًمِمٞم  ىمقل إسمٓم٤مل ذم ىم٤مـمع

- أمحد قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وُمثٚمفش! اًمّمالة ذم وًمق قمٜمٝمؿ، وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ومٕمٚمٞمٝم٤م إضم٤مٟم٥م:

ة: »ىم٤مل أنف -اهلل رمحف  ممٙمـ هذا وهؾش!! فمٗمره٤م وٓ رء ُمٜمٝم٤م يرى وٓ شمّمكم اعمرأ

 اًمريمقع ذم شمْمٕمٝمام وأن اًمتٙمٌػم، ُمع يدُّي٤م شمرومع أن هل٤م سمد ٓ وم٢مٟمف! اهلل؟ قم٤ٌمد ي٤م

   ش.63» شم٘مدم ومٞمام سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مٚمف اًمذي اإلمج٤مع ويٜم٘مْمف! واًمتِمٝمد واًمًجقد

ة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ - 11  ؾمقدة وم٠متك وم٠مقمجٌتف اُمرأ

٤ًٌم شمّمٜمع وهل  اُمرأة رأى رضمؾ أجام: »ىم٤مل صمؿ طم٤مضمتف وم٘م٣م وم٠مظمٚمٞمٜمف ٟم٤ًمء وقمٜمده٤م ـمٞم

 [.صحٞمحش. ]ُمٕمٝم٤م اًمذي ُمثؾ ُمٕمٝم٤م وم٢من أهٚمف إمم ومٚمٞم٘مؿ شمٕمجٌف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ:  ىم٤مًم٧م ُمٜمٝمؿ اُمرأة قمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد قمـ - 12

 شم٠ميمكم ٓ: »وم٘م٤مل اًمٚم٘مٛم٦م ومً٘مٓم٧م يدي وميب قمنى اُمرأة ويمٜم٧م سمِمامزم آيمؾ وأن٤م

 وضمؾ قمز اهلل أـمٚمؼ وىمد: »ىم٤مل أو ،شيٛمٞمٜم٤م ًمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمٕمؾ وىمد سمِمامًمؽ

 [.طمًـش. ]يٛمٞمٜم٤م ًمؽ



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم هٌػمة سمٜم٧م ضم٤مءت: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- صمقسم٤من قمـ - 13 

شمٞمؿ: أي] ذه٥م ُمـ ومت  يده٤م  ُمٕمف سمٕمّمٞم٦م يده٤م ييب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ[ يم٤ٌمر ظمقا

شمٞمؿ يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك: »ي٘مقل  .احلدي٨م ،شٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 شم١ميد ومٝمل ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ ضمقاز قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد هق ذًمؽ أن وشمٌلم اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

ـَ : ﴿سمٕمد ومٞمام شمٕم٤ممم ىمقًمف أن قمغمش 51ص» ؾمٌؼ يمام[ 31: اًمٜمقر] سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم   ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م قمغم يدل[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

. اًمرأس سمف يٖمٓمك ُم٤م وهق مخ٤مر مجعش اخلٛمر» ٕن ًمقضمٝمٝم٤م: اعمرأة ؾمؽم وضمقب قمدم

 اجلقب ُمـ وهق واًم٘مٛمٞمص اًمدرع ُمـ اًم٘مٓمع ُمقوع وهق ،شاجلٞم٥م»مجعش اجلٞمقب»و

 ومل ؾمؽممه٤م وضمقب قمغم ومدل واًمّمدر اًمٕمٜمؼ قمغم اخلامر سمكَمِّ  شمٕم٤ممم وم٠مُمر اًم٘مٓمع وهق

ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة، ًمٞمس أنف قمغم ومدل اًمقضمف قمغم سمٚمًٌف ي٠مُمر

 ٟمص وهذا اجلٞمقب قمغم سم٤مخلامر سم٤مًميب شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمرهـش: »217 – 216/ 3»

 همػم يٛمٙمـ ٓ اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم

 ش.ذًمؽ

 ٕهقائٝمؿ، واعمتٌٕملم اجلٛمٝمقريلم ُمـ اعمٙم٤مسمريـ أنػ رهمؿ صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 آداب» ذم طم٘م٘متف يمام واًمٕمراىمل: واعمٜمذري واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طمزم اسمـ صححف وىمد

/ 1ش »واإلُّي٤مم اًمقهؿ» ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ رأج٧م صمؿ ،شقمامن. ط-32-17صش »اًمزوم٤مف

 .أجًْم٤م شمّمحٞمحف إمم ُم٤مل ىمدش 2/ 278

 شمٗمًػم»و إثػم، ٓسمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذاش:  اًمرأس سمف يٖمٓمل ُم٤م وهق: »وىمقًمف

 سم٤مًمٚمٖم٦م واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وهمػمهؿ ًمٚمِمقيم٤مين،ش اًم٘مدير ومتح»و ،شيمثػم اسمـ احل٤مومظ

ة واخلامرش: »492/ 8ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل وآداِب٤م، اًمٕمرسمٞم٦م  يم٤مًمٕمامُم٦م ًمٚمٛمرأ

 ش.ًمٚمرضمؾ

 اًمتٜمقظمل قمكم أيب اًم٘م٤ميض شمرمج٦م ذم ضم٤مء ُم٤م يٜم٤مومٞمف وٓ ظمالوًم٤م، ومٞمف ٟمٕمٚمؿ ٓ أُمر وهق

 :أنِمد أنف
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 اعمذه٥م اًمت٘مل أظمل ٟمًؽ أومًدت   اعمذه٥م اخلامر ذم ًمٚمٛمٚمٞمح٦م ىمؾ

 ٚمٝم٥مـــــــيت مل ػـــــيمٞم ؽــــقضمٝمـــــًم ٤مــــقمجًٌ                  حتتف دكـــظم قرـــــوٟم اخلامر قرـــــــٟم

 .أجًْم٤م وضمٝمٝم٤م قمغم يم٤من مخ٤مره٤م سم٠من وصٗمٝم٤م وم٘مد

 أن أطمٞم٤مٟم٤ًم، سمف اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م ُمـ يٚمزم ٓ ٕنف اخلامر: ُمٕمٜمك ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م هذا يٜم٤مذم ٓ :ؾلؿقل

ل أن شمرى أٓ يمال، قم٤مدة، ًمقازُمف ُمـ ذًمؽ  قمغم رداءه ضمٕمؾ وراءه صٗمٞم٦م محؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 وضمٝمل ومخٛمرت: »اإلومؽ ىمّم٦م ذم ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وأنش. 94 ص» ي٠ميت يمام وضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م

 صمقسم٤من واجلٚم٤ٌمب اًمرداء أن ذًمؽ ُمـ ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ ،ش126 ص» ؾمٞم٠ميت يمامش سمجٚم٤ٌميب

 ُمٜمف ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ٓ ؾمٌؼ سمام ًمٚمٛمٚمٞمح٦م اًمِم٤مقمر وصػ ومٙمذًمؽ! قم٤مدة؟ اًمقضمف يٖمٓمٞم٤من

 ىمد يمام اًمقضمف، سمف يٖمٓمك ىمد أنف ي٘م٤مل ُم٤م هم٤مي٦م! ُمًٕم٤م واًمقضمف اًمرأس سمف يٖمٓمك ُم٤م وأنف اخلامر شمٕمريػ

 .وهمػمه٤م واًمؼمدة واجلٚم٤ٌمب يم٤مًمرداء اًمثٞم٤مب ُمـ آظمر رء سم٠مي يٖمٓمك

 وهم٤مًم٥م. طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم وصًٗم٤م يم٤من ًمٚمٛمٚمٞمح٦م اًمِم٤مقمر وصػ أن اومؽماض قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا

  .قمٚمٞمف يٕمتٛمد طم٘مٞم٘مل ُمٕمٜمك ُمٜمف ي١مظمذ أن طمٞمٜمئذ يٛمٙمـ ومال ظمٞم٤مزم، ؿمٕمري وصػ أنف اًمٔمـ

 ([39) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 اجلؾباب ؾرضقة ؿبؾ ـاكت ـؾفا افسابؼة إدفة أن دظقى إبطال

ا واوح ذيمرشمف ُم٤م إن: ىمٞمؾ وم٢من: أىمقل  ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ أنف همػم ضمدًّ

. اجلٚم٤ٌمب سمٕمد وىمققمف إصم٤ٌمت سمٕمد إٓ طمٞمٜمئذ آؾمتدٓل يّمح ومال اجلٚم٤ٌمب ومرض

سمٜم٤م  .وضمٝملم ُمـ قمٚمٞمف وضمقا

ول دًم٦م ُمـ اًمٔم٤مهر أن: ٕا  :طمديث٤من ذًمؽ ذم طميٟم٤م وىمد اجلٚم٤ٌمب سمٕمد وىمع أنف ٕا

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م: إول

 ٓ إطمداٟم٤م: قمٓمٞم٦م أم ىم٤مًم٧م اًمٕمٞمد ًمّمالة خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء أُمر ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م: »ىم٤مل ضمٚم٤ٌمب؟ هل٤م يٙمقن
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 وم٤معمرأة وقمٚمٞمف ضمالسمٞمٌٝمـ ذم اًمٕمٞمد إمم خيرضمـ يمـ إٟمام اًمٜم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

 :وهق أيت احلدي٨م وي١ميده. ُمتجٚم٦ٌٌم يم٤مٟم٧م اخلديـ اًمًٗمٕم٤مء

 :ىم٤مًم٧م أجًْم٤م طمديثٝم٤م: اًمث٤مين احلدي٨م

 قمٛمر إًمٞمٝمـ أرؾمؾ صمؿ سمٞم٧م، ذم إنّم٤مر ٟم٤ًمء مجع اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م

 رؾمقل رؾمقل أن٤م: »وم٘م٤مل اًمًالم ومرددن قمٚمٞمٝمـ، ومًٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم وم٘م٤مم اخلٓم٤مب، سمـ

٤ًٌم: وم٘مٚمـ ،شإًمٞمٙمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ٓ أن قمغم شم٤ٌميٕمـ: »وم٘م٤مل وسمرؾمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل ُمرطم

 شمٗمؽميٜمف سمٌٝمت٤من شم٠متلم وٓ أوٓديمـ شم٘متٚمـ وٓ شمزٟملم وٓ شمنىمـ وٓ ؿمٞمًئ٤م سم٤مهلل شمنميمـ

 ُمـ يده قمٛمر ومٛمد ٟمٕمؿ: وم٘مٚمـ ،شُمٕمروف؟ ذم شمٕمّملم وٓ وأرضمٚمٙمـ أجديٙمـ سملم

: رواي٦م وذم» وأُمرٟم٤م ،شاؿمٝمد مهللا: »ىم٤مل صمؿ داظمؾ، ُمـ أجدُّيـ وُمددن اًم٤ٌمب، ظم٤مرج

 قمٚمٞمٜم٤م مجٕم٦م وٓ اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع قمـ وهنٞمٜم٤م واحلٞمض اًمٕمتؼ اًمٕمٞمديـ ذم ٟمخرج أنش وم٠مُمرٟم٤م

َٓ : ﴿ىمقًمف وقمـ اًمٌٝمت٤من قمـ وم٠ًمختف  .(1)شاًمين٤مطم٦م هل: ىم٤مل ؟﴾َُمْٕمُروٍف  ذِم  َيْٕمِّمٞمٜمََؽ  َو

٤َم َي٤م: ﴿اًمٜم٤ًمء سمٞمٕم٦م آي٦م أن شمذيمرٟم٤م إذا يتٌلم إٟمام: بف آشتشفاد ووجف ِله  َأُّيه  إَِذا اًمٜمٌ 

٤ٌَميِْٕمٜمََؽ  اعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت  ضَم٤مَءكَ  ـَ  َٓ  َأنْ  قَمغَم  ُي يْم   ُينْمِ
ِ
 ٟمزًم٧م إٟمام[ 12: اعمٛمتحٜم٦م﴾ ]ؿَمٞمْئ٤ًم سم٤ِمّلل 

 أظمرضمف يمام آُمتح٤من آي٦م سمٕمد وٟمزًم٧مش 229/ 6ش »اًمدر» ُم٘م٤مشمؾ ىم٤مل يمام اًمٗمتح يقم

 آي٦م أن اعمًقر قمـش اًمٌخ٤مري» وذمش 211/ 6ش »اًمدر» ضم٤مسمر قمـ ُمردويف اسمـ

 اسمـ ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح قمغم ؾم٧م ؾمٜم٦م ذًمؽ ويم٤من احلديٌٞم٦م قمي ذم ٟمزًم٧م آُمتح٤من

 سمزيٜم٥م ملسو هيلع هللا ىلص سمٜمك طملم مخس: وىمٞمؾ صمالصم٦م ؾمٜم٦م ٟمزًم٧م إٟمام احلج٤مب وآي٦مش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ

 ش.اإلص٤مسم٦م» ُمـ شمرمجتٝم٤م ذم يمام ضمحش سمٜم٧م

                                                           

/ 3" واًمٌٞمٝم٘مل  ،"429-428/ 6" "اعمًٜمد" ذم وأمحد  ،"361/ 1/ 1" "اًمت٤مري " ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (1)

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ :"1/ 125-124/ 1" "اعمخت٤مرة" ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء  ،"184

 ".صحٞمحٞمٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ رواه: "وىم٤مل  قمٓمٞم٦م، أم ضمدشمف قمـ قمٓمٞم٦م

 وٓ ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمر ومل  ،"185/ 1/ 1" "واًمتٕمديؾ اجلرح" ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ أورده هذا وإؾمامقمٞمؾ: ىمٚم٧م

 طمًـ وىمد ؾمٞمام وٓ  سمف، يًتِمٝمد ومٛمثٚمف". ُم٘مٌقل": "اًمت٘مري٥م" وذم  ،"18/ 4" طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف  شمٕمدياًل،

  ،"4892" "اًمٌخ٤مري صحٞمح" ذم صم٤مسم٧م اًمٞمد ىمٌض وأصؾ". 2/ 133" "اًمٌٞمٝم٘مل خمتٍم" ذم اًمذهٌل إؾمٜم٤مده

 [.ُمٜمف. ]ُمٙم٤مسمر إٓ يٜمٙمره ٓ ـمرق ُمـ" 46342و 182/ 24" "اًمٓمؼماين يمٌػم" وذم
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 اجلٚم٤ٌمب، ومرض سمٕمد يم٤من إٟمام اًمٕمٞمد إمم سم٤مخلروج اًمٜم٤ًمء أُمر أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 وذم اًم٤ٌمب وراء ُمـ سم٤ميٕمٝمـ وإٟمام اًمٜم٤ًمء قمغم يدظمؾ مل أنف قمٛمر طمدي٨م ذم أن وي١ميده

 اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ويم٤من ًمٚمٕمٞمد خيرضمـ سم٠من اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر أبٚمٖمٝمـ اًم٘مّم٦م هذه

 شم٘مدم يمام واًمٌٞمٕم٦م آُمتح٤من آي٦م ٟمزول سمٕمد احلديٌٞم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قم٘م٥م اًم٤ًمدؾم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م: »اًمث٤مين طمديثٝم٤م أول ذم قمٓمٞم٦م أم ىمقل ُمٕمٜمك شمٕمٚمؿ وِبذا

 إمم يت٤ٌمدر ىمد يمام ُمٝم٤مضمًرا  ُمٙم٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ىمدوُمف شمٕمٜمل وٓ احلديٌٞم٦م ُمـ: أيش اعمديٜم٦م

 .ومت٠مُمؾ. وهٚم٦م ٕول اًمذهـ

 قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وم٢من ذيمرٟم٤م ُم٤م إصم٤ٌمت قمـ قمجزٟم٤م ومروٜم٤م إذا: أظمر اًمقضمف

ة ملسو هيلع هللا ىلص إىمراره أن اًمٕمٚمامء  وإذا اجلقاز قمغم دًمٞمؾ اًمرضم٤مل أُم٤مم وضمٝمٝم٤م يمِمػ قمغم اعمرأ

 ي٠ميت طمتك قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم طمٙمؿ يمؾ سم٘م٤مء إصؾ أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ يمذًمؽ إُمر يم٤من

 ي١ميد ُم٤م ضم٤مء سمؾ هٜم٤م ذًمؽ ُمـ رء ي٠مت مل أنف ٟمدقمل وٟمحـ ورومٕمف ٟمًخف قمغم يدل ُم٤م

 سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت أن قمٚمٞمف اًمذي ومٝمق ذًمؽ ظمالف ادقمك ومٛمـ ؾمؽمى يمام واؾمتٛمراره سم٘م٤مءه

 .هٞمٝم٤مت وهٞمٝم٤مت اًمٜم٤مؾم 

تٜم٤م ىمد أنٜم٤م قمغم ل طمج٦م ذم يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م أن اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ُمـ شم٘مدم ومٞمام أٌث  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 .ؿمٌٝم٦م يٌ٘مل ٓ سمام إسمٓم٤مًمف شم٘مدم قمٜمٝم٤م أضم٤مسمقا  وُم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم اجلٚم٤ٌمب ومرض سمٕمد يم٤مٟم٧م وهل

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ : ﴿اعمت٘مدُم٦م أي٦م صدر ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وي١ميد ـْ  َيُٖمْمه  ُِم

َ  إِن   هَلُؿْ  َأْزيَمك َذًمَِؽ  وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ   ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ  َيّْمٜمَُٕمقَن، سماَِم  ظَمٌػِمٌ  اّلل 

ـَ  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  سم٠من شمِمٕمر وم٢مهن٤م[ 31-32: اًمٜمقر] أي٦م﴾ وُمُروضَمُٝم

 ذًمؽ وُم٤م قمٜمٝمـ اًمٜمٔمر سمٖمض شمٕم٤ممم أُمر ومٚمذًمؽ إًمٞمف اًمٜمٔمر يٛمٙمـ ُمٙمِمقوًم٤م ؿمٞمًئ٤م اعمرأة ذم

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف  همػم

 وم٠مقمٓمقا  اعمجٚمس إٓ أبٞمتؿ وم٢مذا سم٤مًمٓمرىم٤مت، واجلٚمقس إي٤ميمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمثٚمٝم٤م

 ويمػ اًمٌٍم، همض: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٓمريؼ طمؼ وُم٤م: ىم٤مًمقا . طم٘مف اًمٓمريؼ

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. ]اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر اًمًالم، ورد إذى،
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ش أظمرة ًمؽ وًمٞم٧ًم إومم ًمؽ وم٢من اًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ! قمكم ي٤م: »وىمقًمف

 [..ًمٖمػمه طمًـ]

 وم٠مُمرين اًمٗمج٠مة؟ ٟمٔمر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضمرير وقمـ

 [.ُمًٚمؿ أظمرضمفش ]سمٍمي أسف أن ملسو هيلع هللا ىلص

: أي٦م هذه ٟمزول ؾم٥ٌم ذم وهمػمهش 232/ 12» اًم٘مرـمٌل ذيمر وىمد هذا:

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  [. 31: اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 ؾمدًمٜمٝم٤م اعم٘م٤مٟمع وهل سم٤مٕمخرة رءوؾمٝمـ همٓملم إذا اًمزُم٤من ذًمؽ ذم يمـ اًمٜم٤ًمء أن»

 وم٠مُمر. ذًمؽ قمغم ؾمؽم ٓ وإذٟم٤من واًمٕمٜمؼ اًمٜمحر ومٞمٌ٘مك اًمٜمٌط يّمٜمع يمام اًمٔمٝمر وراء ُمـ

 ش.اجلٞمقب قمغم اخلامر سمكَمِّ  شمٕم٤ممم اهلل

 أنزل ح٤م إَُول اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء اهلل يرطمؿ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

ـَ : ﴿اهلل سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  وذم» ِب٤م وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ ؿم٘م٘مـ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 ش.ِب٤م وم٤مظمتٛمرن احلقار ىمٌؾ ُمـ ومِم٘م٘مٜمٝم٤م ُأزرهـ أظمذن: رواي٦م

/ 4» احل٤ميمؿ واؾمتدرك داود، وأبق ،ش397/ 8و 182/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف 

 أيب اسمـ ورواه اًمٌخ٤مري، قمغم اؾمتدرايمف ذم ومقهؿ اًمِمٞمخلم، قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦مش 194

: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمٜمد ٟمحـ سمٞمٜم٤م: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم، سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ سمًٜمده أيمٛمؾ سمٚمٗمظ طم٤مشمؿ

 ىمريش ًمٜم٤ًمء إن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م وومْمٚمٝمـ، ىمريش ٟم٤ًمء ومذيمرن

 اهلل، ًمٙمت٤مب شمّمديً٘م٤م  وأؿمد إنّم٤مر، ٟم٤ًمء ُمـ أومْمؾ رأج٧م ُم٤م واهلل وإين ًمٗمْماًل،

ـَ ﴿ اًمٜمقر ؾمقرة أنزًم٧م وم٘مد سم٤مًمتٜمزيؾ، إيامًٟم٤م وٓ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه   ،﴾ضُمٞمُقِِبِ

 واسمٜمتف اُمرأتف قمغم اًمرضمؾ ويتٚمق ومٞمٝم٤م، اهلل أنزل ُم٤م قمٚمٞمٝمـ يتٚمقن إًمٞمٝمـ رضم٤مهلـ وم٤مٟم٘مٚم٥م

ة ُمٜمٝمـ ومام ىمراسم٦م، ذي يمؾ وقمغم وأظمتف  وم٤مقمتجرت اعمرطمؾ، ُمرـمٝم٤م إمم ىم٤مُم٧م إٓ اُمرأ

 يّمٚملم]ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وراء وم٠مصٌحـ يمت٤مسمف، ُمـ اهلل أنزل سمام وإيامًٟم٤م شمّمديً٘م٤م سمف

 .اًمٖمرسم٤من رؤوؾمٝمـ قمغم يم٠من ُمٕمتجرات[ اًمّمٌح

 ؾمٜمده وذم ُمٜمف، واًمزي٤مدةش 492/ 8ش »اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظ يمثػم، اسمـ وذيمره
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 ذم ُمردويف اسمـ قمٜمد شمقسمع ىمد ًمٙمٜمف وٕمػ، وومٞمف ُمًٚمؿ، واؾمٛمف ظم٤مًمد، سمـ اًمزٟمجل

 ش.خمٓمقط– 435ص» ًمٚمزيٚمٕملش اًمٙمِم٤مف ختري٩م» ذم يمامش شمٗمًػمه»

 آقمتج٤مر ٕن اًمقضمقه: يم٤مؿمٗم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص وراءه ىمٛمـ أهنـ قمغم يم٤مًمٜمص واحلدي٨م

ة شمِمده ُم٤م: واعمٕمجرش: »اًمّمح٤مح» ومٗمل آظمتامر سمٛمٕمٜمك : ي٘م٤مل رأؾمٝم٤م، قمغم اعمرأ

ة اقمتجرت    ش.اعمرأ

 هذه ُم٤م:[ سمٛمٜمك وٟمحـ ٕيب ىمٚم٧م»]: ىم٤مل اًمٖم٤مُمدي احل٤مرث سمـ احل٤مرث وقمـ

: رواي٦م وذم» ومٜمزًمٜم٤م: ىم٤مل هلؿ ص٤مسمئ قمغم اضمتٛمٕمقا  ىمد اًم٘مقم ه١مٓء: ىم٤مل اجلامقم٦م؟

 يردون وهؿ سمف واإليامن اهلل شمقطمٞمد إمم اًمٜم٤مس يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢مذاش ومتنمومٜم٤م

ة وأىمٌٚم٧م اًمٜم٤مس قمٜمف وشمّمدع اًمٜمٝم٤مر اٟمتّمػ طمتك وي١مذوٟمف[ ىمقًمف] قمٚمٞمف  سمدا ىمد اُمرأ

 رومع صمؿ وشمقو٠م وذب ُمٜمٝم٤م ومتٜم٤موًمف وُمٜمدياًل [ ُم٤مء ومٞمف] ىمدطًم٤م حتٛمؾ[ شمٌٙمل] ٟمحره٤م

 وٓ همٚم٦ٌم] أبٞمؽ قمغم خت٤مذم وٓ ٟمحرك قمٚمٞمؽ مخري سمٜمٞم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل[ إًمٞمٝم٤م] رأؾمف

 [.صحٞمحش]سمٜمتف زيٜم٥م[ هذه: ]ىم٤مًمقا  هذه؟ ُمـ: ىمٚم٧م ،[شذٓ

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف إن صمؿ  سْم ـ   يَْيِ ـْ  خُيْٗملِمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمٚمَؿَ  سم٠ِمَْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  :[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 شمٌدي أن إطمداهـ ٓؾمتٓم٤مقم٧م وإٓ. أجًْم٤م أرضمٚمٝمـ يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ جي٥م اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل

 يم٤مٟم٧م وًمٙمٜمٝم٤م سم٤مًمرضمؾ اًميب قمـ سمذًمؽ وٓؾمتٖمٜمٞم٧مش اخلالظمٞمؾ وهل» اًمزيٜم٦م ُمـ ختٗمل ُم٤م

 قمٍم ذم ُمٕمٝمقدة شمٙمـ مل اعمخ٤مًمٗم٦م هذه وُمثؾ ُمٙمِمقوم٦م ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ٕنف ذًمؽ، شمًتٓمٞمع ٓ

 اًمزيٜم٦م ُمـ ختٗمل ُم٤م اًمرضم٤مل ًمتٕمٚمؿ سم٤مًمرضمؾ سم٤مًميب حتت٤مل إطمداهـ يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ اًمرؾم٤مًم٦م

 ش:216/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم اسـم ىم٤مل أووحٜم٤م ُم٤م قمغم وسمٜم٤مء ذًمؽ قمـ شمٕم٤ممم اهلل ومٜمٝم٤مهـ

 ش.إسمداؤه حيؾ وٓ خيٗمك مم٤م واًم٤ًمىملم اًمرضمٚملم أن قمغم ٟمص هذا»

 اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر اسمـ طمدي٨م اًمًٜم٦م ُمـ هلذا ويِمٝمد

 ومٙمٞمػ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف اهلل يٜمٔمر مل ظمٞمالء صمقسمف ضمر ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ: وىمٞمؾ اًم٤ًمىملم، ٟمّمػ ُمـ: أيش ]ؿمؼًما  يرظملم: »ىم٤مل سمذيقهلـ؟ اًمٜم٤ًمء يّمٜمع

 ش.قمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقًم٤م ومػمظمٞمٜمف: »ىم٤مل أىمداُمٝمـ شمٜمٙمِمػ إذن: وم٘م٤مًم٧م ،[اًمٙمٕمٌلم
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 .شصحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا: »وىم٤ملش 47/ 3» اًمؽمُمذي أظمرضمف

: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل هلـ أؾمؽم يٙمقن ٕنف اإلزار: ضمر ذم ًمٚمٜم٤ًمء رظمّم٦م احلدي٨م وذم 

 .شىمدُمٞمٝم٤م ؾمؽم وضمقب قمغم دًمٞمؾ هذا وذم»

 سمٕمض قمٚمٞمف وشمرشم٥م سمٕمده وُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٕمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إلسمراهٞمؿ وًمد أم قمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ أظمرج وم٘مد اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

ة إين: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم ؾم٠مخ٧م أهن٤م قمقف  ذم وأُمٌم ذيكم أـمٞمؾ اُمرأ

 ش.سمٕمده ُم٤م يٓمٝمره: »ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رؾمقل ىم٤مل: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م اًم٘مذر؟ اعمٙم٤من

 إمم ـمريً٘م٤م ًمٜم٤م إن اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: »ىم٤مًم٧م إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل ُمـ اُمرأة وقمـ

 ،شُمٜمٝم٤م؟ أـمٞم٥م هل ـمريؼ سمٕمده٤م أخٞمس: »ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م؟ إذا ٟمٗمٕمؾ ومٙمٞمػ ُمٜمتٜم٦م اعمًجد

 [.صحٞمحش ]ِبذه ومٝمذه: »ىم٤مل سمغم،: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م

 شمٙمِمػ أن اًمذُم٦م أهؾ قمغم إوًملم اعمًٚمٛملم ذوط ُمـ يم٤من ذًمؽ أضمؾ وُمـ 

 اىمتْم٤مء» ذم ضم٤مء يمام سم٤معمًٚمامت يتِمٌٝمـ ٓ ًمٙمل وأرضمٚمٝمـ ؾمقىمٝمـ قمـ ٟم٤ًمؤهؿ

ط  .ش59 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 أن اعمرأة قمغم جي٥م ُم٤م -اًمٜمقر آي٦م- اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سملم أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل إن صمؿ

 إظمرى أي٦م ذم أُمره٤م أُم٤مُمٝمؿ شمٔمٝمره٤م أن جيقز وُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم زيٜمتٝم٤م ُمـ ختٗمل

 أؾمؽم ٕنف اعمالءة: أو سم٤مجلٚم٤ٌمب ومخ٤مره٤م صمٞم٤مِب٤م ومقق شمٚمتحػ أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل ًمًػمِت٤م وأذف هل٤م

٤َم َي٤م﴿ ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ُ  َويَم٤منَ  ُي١ْمَذْي  [. 59: إطمزاب] ﴾َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اّلل 

٤مء ظمرج ٟمزًم٧م وح٤م ٕنّم٤مر ًٟم ٞم٦م ُمـ اًمٖمرسم٤من رؤوؾمٝمـ قمغم يم٠من ا يم  [.صحٞمح] ٕا

 .سم٤مًمٖمرسم٤من ؾمقاده٤م ذم إيمًٞم٦م ؿمٌٝم٧م همراب مجعش: واًمٖمرسم٤من» 

ة سمف شمٚمتحػ اًمتل اعمالءة هق: واجلٚم٤ٌمب  .إىمقال أصح قمغم صمٞم٤مِب٤م ومقق اعمرأ
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 وهذا :ش336/ 1ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده٤م أىمقال ؾمٌٕم٦م شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ وىمد 

 شمِمتٛمؾ اًمتل اعمالءة هق: »وم٘م٤مل ،ش544/ 3ش »شمٗمًػمه» ذم اًمٌٖمقي ضمزم وسمف أطمده٤م،

ة ِب٤م  ش.واخلامر اًمدرع ومقق اعمرأ

 رؾمقل ِب٤م ظم٤مـمٌٜم٤م اًمتل اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم واجلٚم٤ٌمبش: »217/ 3» طمزم اسمـ وىم٤مل

 ش.سمٕمْمف ٓ اجلًؿ مجٞمع همٓمك ُم٤م هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ش.518/ 3» يمثػم اسمـ وىم٤مل ،ششمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل وصححف

 ش.اًمٞمقم اإلزار سمٛمٜمزًم٦م وهق اخلامر، ومقق اًمرداء هق»

 .وٟمحقمه٤م واًمٕمراق ٟمجد ٟم٤ًمء اًمٞمقم شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمءة وًمٕمٚمف: ىمٚم٧م

 قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من روى يمام داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اًمٖم٤مًم٥م ذم يًتٕمٛمؾ وهق 

 اًمٗمٓمر ذم ٟمخرضمٝمـ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم

 وذوات واحلٞم ض  ،[شمدرك ُم٤م أول اًمِم٤مسم٦م وهل اًمٕم٤مشمؼ، مجع] اًمٕمقاشمؼ: وإوحك

 ي٤م: ىمٚم٧م. اعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم ويِمٝمدن اًمّمالة ومٞمٕمتزًمـ احلٞمض وم٠مُم٤م اخلدور،

 ش.ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م: »ىم٤مل ضمٚم٤ٌمب؟ هل٤م يٙمقن ٓ إطمداٟم٤م اهلل رؾمقل

 :احلدي٨م هذا قمغم شمٕمٚمٞمً٘م٤مش 388/ 1ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر اًمِمٞم  ىم٤مل

 ش.ضمٚم٤ٌمب هل٤م يٙمـ مل إن خترج ٓ وأهن٤م اخلروج، قمٜمد ُمٓمٚمقب اجلٚم٤ٌمب أن ُمٜمف وقمٚمؿ»

ٞمقت ذم اخلٛمر أن ُمٜمل ُمر وىمد. اًم٘مدم إمم اًم٘مرن ُمـ ؾم٤مشمر رداء واجلٚم٤ٌمب  واجلالسمٞم٥م اًم

ٔيتلم ذطم٧م وسمف اخلروج قمٜمد ـَ : ﴿احلج٤مب ذم ا سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه : اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

ـ   يُْدٟملِمَ : ﴿واًمث٤مٟمٞم٦م[ 31 ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم طمزاب﴾ ]ضَمالسمٌِٞم  [ش.59: ٕا

 :شم٘مدم ُم٤م سمٜمحق واخلامر اجلٚم٤ٌمب ومن أن سمٕمدش 256/ 1» إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم وىم٤مل

 سمؾ: ىمٚم٧م ضمٞمقِبـ قمغم اخلٛمر رضب قمـ يٖمٜمل اجلٚم٤ٌمب إدٟم٤مء إن: ىمٚم٧م وم٢من»

 إطمقال قم٤مُم٦م ذم اخلٛمر ورضب حل٤مضم٦م سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا ومٞمام اجلٚم٤ٌمب إدٟم٤مء

 ش.إًمٞمف حمت٤مج اخلٛمر وميب
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: إومم أي٦م ُمـ اًمٔم٤مهر ظمالف ٕنف ٟمٔمر: ومٞمف سم٤مًمٌٞمقت اخلٛمر وشم٘مٞمٞمده :ؿؾت

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـَ  َوٓ﴾. .. ﴿سمُِخُٛمِرِه سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم ﴾ ِزيٜمَتِِٝم

 سميب إُمر أن قمغم واوح٦م ىمريٜم٦م سم٤مٕرضمؾ اًميب قمـ اًمٜمٝمل وم٢من[ 31: اًمٜمقر]

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ ﴿ :أي٦م صدر ذم ىمقًمف ويمذًمؽ أجًْم٤م اًمدار ظم٤مرج اخلٛمر  َيْٖمُْمْْم

ـْ  ـ   ُِم  اًمٜمقر آيتل ذم سمام اًمٕمٛمؾ ي٘متْمٞمف اًمذي وم٤محلؼ[ 31: اًمٜمقر] أي٦م﴾.. . َأبَّْم٤مِرِه

ة أن وإطمزاب  قمغم اجلٚم٤ٌمب وشمٚمٌس ختتٛمر أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأ

 وهذا وأيمت٤مومٝم٤م رأؾمٝم٤م طمجؿ يّمػ أن قمـ وأبٕمد هل٤م أؾمؽم ؾم٤مسمً٘م٤م ىمٚمٜم٤م يمام ٕنف اخلامر:

 هق ذيمرشمف واًمذيش اًمراسمع اًمنمط» قمغم اًمٙمالم قمٜمد سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمِم٤مرع يٓمٚمٌف أُمر

 ش.222/ 5ش »اًمدر» ومٗمل اإلدٟم٤مء آي٦م اًمًٚمػ سمٕمض سمف ومن اًمذي

ـ   يُْدٟملِمَ ﴿ ىمقًمف ذم ضمٌػم سـم ؾمٕمٞمد قمـ طم٤مشمؿ أيب اسـم وأظمرج» ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم : ىم٤مل﴾ ضَمالسمٌِٞم

 أن إٓ همري٥م يراه٤م أن عمًٚمٛم٦م حيؾ وٓ اخلامر ومقق اًم٘مٜم٤مع وهق ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يًدًمـ

 ش.وٟمحره٤م رأؾمٝم٤م سمف ؿمدت وىمد اخلامر ومقق اًم٘مٜم٤مع قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن

ة ُمـ واجلٚم٤ٌمب اخلامر سملم اجلٛمع هذا أن واقمٚمؿ  سمف أظمؾ ىمد ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 اخلامر أو رءوؾمٝمـ قمغم وطمده اجلٚم٤ٌمب إُم٤م ُمٜمٝمـ اًمقاىمع وم٢من اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء مج٤مهػم

 يٜمٙمِمػ سمحٞم٨مش اإلؿم٤مرب»سمـ اًمٞمقم يًٛمك يم٤مًمذي سمٕمْمٝمـ ذم ؾم٤مسمغ همػم يٙمقن وىمد

 أو اًمٜم٤مصٞم٦م يمِمٕمر اًم٤ٌمـمٜم٦م زيٜمتٝمـ ُمـ ئمٝمرن أن قمٚمٞمٝمـ اهلل طمرم ُم٤م سمٕمض ُمٜمٝمـ

 .ُمثاًل  اًمرىم٦ٌم

 ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ : ﴿قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اجلٛمع هذا وضمقب ي١ميمد مم٤م وإن

ـَ  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َواًْمَ٘مَقاقِمدُ : ﴿ذًمؽ ُمـ واؾمتثٜمك أي٦م﴾ َأبَّْم٤مِرِه   ُِم
ِ
٤مء ًَ  ٓ اًماليِت  اًمٜمِّ

 .أي٦م﴾ ٟمَِٙم٤مطًم٤م َيْرضُمقنَ 

ـ   وَمَٚمٞمَْس : ﴿أي٦م ومت٤مم ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم ضَم٤مٍت  هَمػْمَ  صمِٞم٤َمَِبُ  َوَأنْ  سمِِزيٜم٦َمٍ  ُُمتؼََمِّ

ـَ  تَْٕمِٗمْٗم ًْ ـ   ظَمػْمٌ  َي ُ ُ  هَل    [. 62: اًمٜمقر﴾ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  َواّلل 

: ىم٤مل :شصمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن: »ي٘مرأ  يم٤من أنف: قم٤ٌمس اسمـ قمـ رواي٦م وذم 

 [.ضمٞمد ؾمٜمده] ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل ويمذا. اجلٚم٤ٌمب
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 إٓ اًمٜم٤ًمء مجٞمع قمغم اخلامر قمغم اجلٚم٤ٌمب ووع وضمقب ذم ٟمص ومٝمذا :ؿؾت

 يْمٕمـ ٓ أن هلـ ومٞمجقزش ًمٙمؼمهـ ومٞمٝمـ يٓمٛمع ٓ اًماليت وهـ» ُمٜمٝمـ اًم٘مقاقمد

 .رؤوؾمٝمـ قمغم احلج٤مب

 ذم اهلل ويت٘ملم همٗمٚمتٝمـ ُمـ يتٜمٌٝمـ أن يمـ طمٞمثام اًمّم٤محل٤مت ًمٚمٜم٤ًمء آن أومام

 !مخرهـ؟ قمغم اجلالسمٞم٥م ويْمٕمـ أنٗمًٝمـ

٤م اًمٖمري٥م وُمـ  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمٍميح احلٙمؿ هذا ًمٌٞم٤من يتٕمرض ٓ أن طم٘مًّ

ة ًم٤ٌمس قمـ -قمٚمٛم٧م ومٞمام- اًمٞمقم يمتٌقا  اًمذيـ يمؾ  ذم إىمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ شمقؾمع ُمع اعمرأ

 يمام ظمالومف واًمّمقاب ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م ذًمؽ يمقن ُمع قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٙمالم

ه  .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد اًمٙمت٤مب هذا ذم ُمٗمّماًل  شمرا

 زيٜم٦م ًمًؽم اجلٚم٤ٌمب إن إذ ًمف ُمٗمٝمقم ٓش اخلروج قمٜمد واجلالسمٞم٥م: »ىمقًمف إن صمؿ

ة  أن ُمـ طم٤مل يمؾ قمغم سمد ومال قمٚمٞمٝم٤م دظمٚمقا  أو إًمٞمٝمؿ ظمرضم٧م ومًقاء إضم٤مٟم٥م قمـ اعمرأ

 سمٜم٧م طمٗمّم٦م ـمٚمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: »زيد سمـ ىمٞمس ىم٤مًمف ُم٤م هذا وي١ميد شمتجٚم٥ٌم

 إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومتجٚم٧ٌٌم، قمٚمٞمٝم٤م، ومدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مء. .. قمٛمر

 ”اجلٜم٦م ذم زوضمتؽ وهل ىمقاُم٦م صقاُم٦م وم٢مهن٤م طمٗمّم٦م أرضمع: زم وم٘م٤مل أت٤مين ضمؼميؾ

 [.ًمٖمػمه طمًـ]

 ومٞمٝم٤م ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ ؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م جي٥م قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم أي٦م ذم دًٓم٦م وٓ هذا

 قمغم اإلدٟم٤مء يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ ُمٓمٚمؼ أُمر شمرى يمام وهذا قمٚمٞمٝم٤م اجلٚم٤ٌمب سم٢مدٟم٤مء إُمر

 وطمٞمٜمئذ إومم أي٦م سمف سطم٧م طمًٌام إفمٝم٤مره٤م هل٤م جيقز ٓ اًمتل وُمقاوٕمٝم٤م اًمزيٜم٦م

 وىمد. اًمقضمف يِمٛمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ُمـ أقمؿ يٙمقن أن وحيتٛمؾ اعمذيمقرة اًمدًٓم٦م شمٜمتٗمل

 اسمـ ذًمؽ ىمل أىمقاهلؿ وؾم٤مق اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م اًمت٠مويٚملم ُمـ يمؾ إمم ذه٥م

 هٜم٤م سمٜم٘مٚمٝم٤م يمؼمى وم٤مئدة ٟمرى وٓش اعمٜمثقر اًمدر» ذم واًمًٞمقـملش شمٗمًػمه» ذم ضمرير

 .1إًمٞمٝمام ومٚمػمضمع قمٚمٞمٝمام اًمقىمقف ؿم٤مء وُمـ إًمٞمٝم٤م سم٤مإلؿم٤مرة ومٜمٙمتٗمل

 :ُٕمقر سم٤مًمّمقاب أؿمٌف إول اًم٘مقل أن ٟمرى وٟمحـ
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 اًمقضمف أن اعمت٘مدُم٦م اًمٜمقر آي٦م ُمـ شمٌلم وىمد. سمٕمًْم٤م سمٕمْمف يٗمن اًم٘مرآن أن: إول 

 .أيتلم سملم شمقومٞمً٘م٤م اًمقضمف قمدا سمام هٜم٤م اإلدٟم٤مء شم٘مٞمٞمد ومقضم٥م ؾمؽمه جي٥م ٓ

 دًم٧م وىمد ُمٓمٚم٘مف وشم٘مٞمد قمٛمقُمف ومتخّمص اًم٘مرآن شمٌلم اًمًٜم٦م أن: أظمر

 قمغم أي٦م هذه شمٗمًػم ومقضم٥م ؾمؽمه جي٥م ٓ اًمقضمف أن قمغم 1ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص

 .ِب٤م وشم٘مٞمٞمده٤م وقئٝم٤م

 اسمـ ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء أيمثر ُمذه٥م وهق ؾمؽمه، جي٥م سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن ومث٧ٌم

 يمام أمحد قمـ ورواي٦م واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وُمٜمٝمؿش 89/ 1ش »اًمٌداي٦م» ذم رؿمد

 قمـش 9/ 2ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي وطمٙم٤مهش 169/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم

ٌَل  يمام اًمّمقاب أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمت٥م ُمـش اعمٝمامت» ذم وضمزم أجًْم٤م، طمٜمٞمٗم٦م أيب ص٤مطِم

 ش.112/ 2ش »اإلىمٜم٤مع» ذم اًمنمسمٞمٜمل اًمِمٞم  ذيمره

 ([74) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افقجف ظذ يؽـ مل إذا ؾقام وافؽػغ افقجف ـشػ جقاز تؼققد

 افزيـة مـ صئ وافؽػغ

 اًمزيٜم٦م ُمـ رء اًمٙمٗملم ويمذا اًمقضمف قمغم يٙمـ مل إذا سمام هذا شم٘مٞمٞمد يٜمٌٖمل ًمٙمـ

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ـ   ُيٌِْدي  وٓ ذًمؽ ؾمؽم وضم٥م وإٓ[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم

 اًمزيٜم٦م ُمـ سم٠منقاع وأجدُّيـ وضمقهٝمـ سمتزيلم اًمٜم٤ًمء ومٞمف شمٗمٜمـ اًمذي اًمٕمٍم هذا ذم ؾمٞمام

 اًمٙمحؾ ذًمؽ ُمـ وًمٞمس حتريٛمف ذم -همػمة ذو قم٤مىمؾ سمؾ- ُمًٚمؿ يِمؽ ٓ مم٤م وإصٌٖم٦م

 238/ 8» ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م هذا وي١ميد. شم٘مدم يمام أي٦م ذم ٓؾمتثٜم٤مئٝمام واخلْم٤مب

 أظم٧م قمـ اُمرأة قمـ ظمراش سمـ رسمٕمل قمـ ُمٜمّمقر قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 239 –

: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أدريمـ ىمد  أظمقات ًمف ويم٤من طمذيٗم٦م

ة ُمٜمٙمـ ًمٞمس إٟمف أُم٤م حتٚملم؟ ُم٤م اًمٗمْم٦م ذم ًمٙمـ أخٞمس اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م» ٤ًٌم حتغم اُمرأ  ذه

 وإن أدريمتٝمـ ىمد: وم٘م٤مل عمج٤مهد ذًمؽ ومذيمرت: ُمٜمّمقر ىم٤مل ،شسمف قمذسم٧م إٓ شمٔمٝمره
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ا ًمٙمٛمٝم٤م ًمتتخذ إطمداهـ  .ظم٤ممتٝم٤م شمقاري زرًّ

 ذًمؽ: ذم سحًي٤م يم٤من وإن اعمرومقع سم٤محلدي٨م اًمرواي٦م هذه ذم اؾمتِمٝم٤مدي وًمٞمس

 ٟمص ومٝمقش ظم٤ممتٝم٤م شمقاري: »جم٤مهد سم٘مقل هق وإٟمام -شمًؿ مل اًمتل اعمرأة إؾمٜم٤مده ذم ٕن

 صحٞمح آظمر سمًٜمد جم٤مهد ىمقل رأج٧م صمؿ. شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد ذيمرت ومٞمام سيح

  ش.6989ش »يٕمغم أيب ُمًٜمد» ذم قمٜمف

 ([89) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 احلجاب بندكاء إمر مـ احلؽؿة

 َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ : ﴿سم٘مقًمف اجلٚم٤ٌمب سم٢مدٟم٤مء إُمر طمٙمٛم٦م قمـ شمٕم٤ممم اهلل أب٤من وىمد هذا

ـَ  ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ة أن يٕمٜمل[ 59: إطمزاب﴾ ]ُي١ْمَذْي  قمروم٧م سم٤مجلٚم٤ٌمب اًمتحٗم٧م إذا اعمرأ

 اًمٙمالم ُمـ يٚمٞمؼ ٓ سمام اًمٗم٤ًمق ي١مذُّيـ ومال اًمٓمٞم٤ٌمت اعمحّمٜم٤مت اًمٕمٗم٤مئػ ُمـ سم٠مهن٤م

 واًمتحرش ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمق يٓمٛمع مم٤م هذا وم٢من ُمًتؽمة همػم ُمتٌذًم٦م ظمرضم٧م ًمق ُم٤م سمخالف

 سم٤محلج٤مب مجٞمًٕم٤م اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمر. وُمٍم قمٍم يمؾ ذم ُمِم٤مهد هق يمام ِب٤م،

ا  .ًمٚمذريٕم٦م ؾمدًّ

 ؾمؼمة أيب اسمـ قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤مش: 176/ 8» ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 ًمٜم٤ًمء يتٕمرض اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ رضمؾ يم٤من: »ىم٤مل اًم٘مرفمل يمٕم٥م اسمـ قمـ صخر أيب قمـ

 زي خي٤مًمٗمـ أن اهلل وم٠مُمرهـ أُم٦م أطمًٌٝم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل ًمف؟ ىمٞمؾ وم٢مذا ي١مذُّيـ اعم١مُمٜملم

 ش.ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ ويدٟملم اإلُم٤مء

ا وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ومال  :ُٕمقر ضمدًّ

 ومٝمق اًمٜمٌقة قمٍم يدرك مل شم٤مسمٕمل -حمٛمد واؾمٛمف- اًم٘مرفمل يمٕم٥م اسمـ أن :إول

 .ُمرؾمؾ

 وٕمٞمػ ؾمؼمة أيب سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمر أبق وهق ؾمؼمة أيب اسمـ أن :افثاين
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ا  ش.سم٤مًمقوع رُمقهش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ضمدًّ

 اعمحدصملم قمٜمد سمذًمؽ ُمِمٝمقر وهق اًمقاىمدي وهق قمٛمر سمـ حمٛمد وٕمػ :وافثافث

 .ُمتٝمؿ هق سمؾ

ش اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل أورده٤م أظمرى رواي٤مت اًمرواي٦م هذه ُمٕمٜمك وذم

 ُم٤مًمؽ أيب إمم ُمٜمتٝم٤مه٤م ٕن شمّمح: ٓ ُمرؾمٚم٦م ويمٚمٝم٤م وهمػمه ضمرير اسمـ قمٜمد وسمٕمْمٝم٤م

 ومال ُمًٜمًدا ُمٜمٝم٤م رء ي٠مت ومل اًمٌٍمي واحلًـ ىمرة سمـ وُمٕم٤موي٦م واًمٙمٚمٌل ص٤مًمح وأيب

 ٕهن٤م اًمٜمػمة: اًمٕم٘مقل وٓ اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م شم٘مٌٚمف ٓ مم٤م فم٤مهره٤م أن ؾمٞمام وٓ ِب٤م حيت٩م

 شمرك ُمـ طم٤مهلـ قمغم -ىمٓمًٕم٤م ُمًٚمامت وومٞمٝمـ- اعمًٚمٛملم إُم٤مء أىمر شمٕم٤ممم اهلل أن شمقهؿ

 .هلـ اعمٜم٤موم٘ملم إيذاء سمف ًمٞمدومٕمـ سم٤مجلٚم٤ٌمب ي٠مُمرهـ ومل اًمتًؽم

 سمًٌٌٝم٤م ومٞمذهٌقا  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٤مت ِبذه اعمٗمنيـ سمٕمض يٖمؽم أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف شم٘مٞمٞمد إمم
ِ
٤مء ًَ
ئر[ 59: إطمزاب﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  وسمٜمقا  اإلُم٤مء دون سم٤محلرا

 سم٤مًمغ سمؾ واًمِمٕمر اًمرأس ؾمؽم ُمـ احلرة  قمغم جي٥م ُم٤م إُم٦م قمغم جي٥م ٓ أنف ذًمؽ قمغم

: وىم٤مًمقا  اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ: اًمرضمؾ قمقرة ُمثؾ قمقرِت٤م أن ومذيمر اعمذاه٥م سمٕمض

 .(1)شوصمدُّي٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر ًمألضمٜمٌل ومٞمجقز»

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ -ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع- وهذا

﴿ 
ِ
٤مء ًَ
٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٕمٛمقم طمٞم٨م ُمـ وم٢مٟمف[ 59: إطمزاب﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  َأُّيه

ـَ  ِذي اَلةَ  شَمْ٘مَرسُمقا  َٓ  َآَُمٜمُقا  اًم  َٓ  شَمُ٘مقًُمقنَ  َُم٤م شَمْٕمَٚمُٛمقا  طَمت ك ؾُمَٙم٤مَرى َوَأنْتُؿْ  اًمّم  ٤ًٌم َو ٓ   ضُمٜمُ  إِ

ُٚمقا  طَمت ك ؾَمٌِٞمؾٍ  قَم٤مسمِِري ًِ ـَ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  ضَم٤مءَ  َأوْ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمْرَى  يُمٜمُْتؿْ  َوإِنْ  شَمْٖمَت  ُِم

تُؿُ  َأوْ  اًْمَٖم٤مئِطِ  ًْ َُم ٤مءَ  َٓ ًَ ُٛمقا  َُم٤مءً  دَمُِدوا وَمَٚمؿْ  اًمٜمِّ  ىم٤مل وهلذا[ 43: اًمٜم٤ًمء] أي٦م﴾ ...وَمَتٞمَٛم 

: ىمقًمف أن واًمٔم٤مهرش: »252/ 7ش »اعمحٞمط اًمٌحر: »شمٗمًػمه ذم إندًمز طمٞم٤من أبق

﴿ 
ِ
٤مء ًَ
ئر يِمٛمؾ﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  شمٍمومٝمـ، ًمٙمثرة أيمثر: سم٤مإلُم٤مء واًمٗمتٜم٦م واإلُم٤مء، احلرا

ئر: سمخالف  ش.واوح دًمٞمؾ إمم اًمٜم٤ًمء قمٛمقم ُمـ إظمراضمٝمـ ومٞمحت٤مج احلرا

                                                           

 [ُمٜمف. ]"392/ 3" "اًم٘مرآن أطمٙم٤مم" ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق  (1)
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 وُم٤م. وهمػمهش 2/ 24 قش »اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم» ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 احلرة سملم اًمٗمرق وأُم٤مش: »219 – 218/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ

ئر ذم ذًمؽ يمؾ واطمدة واًمٓمٌٞمٕم٦م واخلٚم٘م٦م واطمد اهلل ومديـ وإُم٦م  ؾمقاء واإلُم٤مء احلرا

 ش. قمٜمده ومٞمقىمػ رء ذم  سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ذم ٟمص ي٠ميت طمتك

ـ   ُيْدٟملِمَ : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ذم وهؾ ُمـ سمٕمض ذه٥م وىمد: »ىم٤مل ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وماَل ُيْٕمَروْم  ٕن سمذًمؽ: شمٕم٤ممم اهلل أُمر إٟمام أنف إمم :﴾ ُي١ْمَذْي

ئر وم٠مُمر ًمٚمٗمًؼ، ًمٚمٜم٤ًمء يتٕمروقن يم٤مٟمقا  اًمٗم٤ًمق  ًمٞمٕمرف اجلالسمٞم٥م يٚمًٌـ سم٠من احلرا

ئر أهنـ اًمٗم٤ًمق  ش.يتٕمروقهـ ومال طمرا

 قم٤مىمؾ وم٤موؾ وهٚم٦م أو قم٤ممل زًم٦م إُم٤م هق اًمذي اًمٗم٤مؾمد اًمتٗمًػم هذا ُمـ ٟمؼمأ  وٟمحـ

 إُم٤مء أقمراض قمغم اًمٗم٤ًمق أـمٚمؼ شمٕم٤ممم اهلل أن ومٞمف ٕن وم٤مؾمؼ: يم٤مذب اومؽماء أو

 اًمزٟم٤م حتريؿ أن ذم اإلؾمالم أهؾ ُمـ اصمٜم٤من اظمتٚمػ وُم٤م إبد، ُمّمٞم٦ٌم وهذه اعمًٚمٛملم

 وٓ سم٤مُٕم٦م، اًمزاين قمغم يم٤محلد سم٤محلرة اًمزاين قمغم احلد وأن سم٤مُٕم٦م، يمتحريٛمف سم٤محلرة

 أن وضم٥م وؿمٌٝمف وهلذا ومرق وٓ إُم٦م يمتٕمرض  اًمتحريؿ، ذم احلرة شمٕمرض وأن ومرق

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يًٜمده سم٠من إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمد أطمد ىمقل ي٘مٌؾ ٓ

 ؾمٌل ُمـ ًمٜمٗمًف اصٓمٗمك ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »أنس طمدي٨م شم٘مدم ُم٤م يٕم٤مرض وٓ

: وم٘م٤مًمقا  وًمد؟ أم اختذه٤م أم أتزوضمٝم٤م ٟمدري ُم٤م: اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م ظمٞمؼم

 طمتك طمجٌٝم٤م يريم٥م أن أراد ومٚمام. وًمد أم ومٝمل حيجٌٝم٤م مل وإن اُمرأتف ومٝمل حيجٌٝم٤م إن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمؽمه٤م: رواي٦م وذمش »شمزوضمٝم٤م أنف ومٕمرومقا  اًمٌٕمػم قمجز قمغم ىمٕمدت

 ِب٤م وحتٛمؾ رضمٚمٝم٤م حت٧م ُمـ ؿمده صمؿ ووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ وراءه ومحٚمٝم٤م

 ش.ٟم٤ًمئف سمٛمٜمزًم٦م وضمٕمٚمٝم٤م

 ًمٞمس ٕنف أي٦م: شمٗمًػم ُمـ اظمؽمٟم٤مه ُم٤م وسملم احلدي٨م هذا سملم خم٤مًمٗم٦م ٓ :كؼقل 

 إٓ ُمٓمٚمً٘م٤م اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمل ُمٜمف يٚمزم وٓش احلج٤مب» ٟمٗمل ومٞمف وإٟمام اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمل ومٞمف

 ًٓ  هق يمام أجًْم٤م، اًمقضمف طمج٥م يتْمٛمـ اًمذي اجلٚم٤ٌمب اعمٜمٗمل يٙمقن أن وحيتٛمؾ اطمتام
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 هذا وي٘مقي ،شووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ: »ٟمٗمًف احلدي٨م ذم ىمقًمف سيح

 اًمّمح٤مسم٦م يٕمرف ِب٤م يم٤من اًمتل هل اخلّمقصٞم٦م ومٝمذه سمٞم٤مٟمف، ؾمٞم٠ميت ُم٤م أجًْم٤م آطمتامل

ئره ٤ًٌم اعمت٘مدم ىمقهلؿ ُمـ اعمراد وهل إُم٤مئف، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف طمرا  إن: »وإجي٤مسًم٤م ؾمٚم

 ش.وًمد أم ومٝمل حيجٌٝم٤م مل وإن اُمرأتف ومٝمل حيجٌٝم٤م

 يٜمٗمل ومال وضمٝمٝم٤م ذم: أيش حيجٌٝم٤م مل وإن: »ىمقهلؿ ُمٕمٜمك أن هذا ُمـ ومٞمتْمح

 احلدي٨م وم٤مشمٗمؼ واًمٕمٜمؼ اًمّمدر قمـ ومْماًل  اًمرأس وومٞمف إُم٦م ُمـ اًمٌدن ؾم٤مئر طمج٥م

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد أي٦م ُمع

 سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا يتًؽمن أن مجٞمًٕم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م أنف: واخلالصة 

ئر سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ سم٤مجلالسمٞم٥م  اًمقضمف قمـ اًمٙمِمػ هلـ وجيقز واإلُم٤مء احلرا

 .ذًمؽ قمغم إي٤مهـ إىمراره ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ جلري٤من وم٘مط واًمٙمٗملم

 ([92) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 بعد فؾـساء وافقديـ افقجف ـشػ جريان ظذ تدل افتل أثار

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبل

 اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٤مت ذم وم٤مشمٜم٤م ُم٤م ٟمًتدرك أن هٜم٤م اعمٗمٞمد وُمـ

 :وم٠مىمقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد أجًْم٤م سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم شمٜمص

 -قمٜمف اهلل ريض- سمٙمر أيب قمغم وأيب أن٤م دظمٚم٧م: »ىم٤مل طم٤مزم أيب سمـ ىمٞمس قمـ -1

 اُمرأة] وهل قمٜمف شمذب قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمٜمده اجلًؿ ظمٗمٞمػ أبٞمض رضمؾ هق وإذا

 قمٚمٞمف ومٕمرض اًمؼمسمر وؿمؿ ٟمحق اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وؿمٛمقه٤م يم٤مٟمقا  اًمٞمديـ ُمقؿمقُم٦م[ سمٞمْم٤مء

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مدهش. ]أظمر قمغم أيب ومحؾ أطمدمه٤م قمغم ومحٛمٚمٜمل ومروٞمٝمام ومرؾم٤من

ٌَت٤م وقمٚمٞمٝم٤م ذر أيب اسمٜم٦م ضم٤مءت: ىم٤مل اًمًٚمٞمؾ أيب قمـ -2  ٜمَ  اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء صقف جِمْ

 احلراصمقن زقمؿ! أبت٤مه ي٤م: وم٘م٤مًم٧م أصح٤مسمف وقمٜمده يديف سملم ومٛمثٚم٧م هل٤م، ىمٗم٦م وُمٕمٝم٤م

ؽ أن واًمزراقمقن ًَ  ُم٤م اهلل سمحٛمد أصٌح أب٤مك وم٢من وٕمٞمٝم٤م سمٜمٞم٦م ي٤م: وم٘م٤مل ِبرضم٦م هذه أومُٚم
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 [.اًمِمقاهد ذم ضمٞمد إؾمٜم٤مده. ]هذه أومٚمًف إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء ُمـ يٛمٚمؽ

 أىمٌٚم٧م إذ ىم٤مقمًدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران قمـ - 3

 وضمٝمٝم٤م ُمـ اًمدم ذه٥م وىمد إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت يديف سملم ومقىمٗم٧م -اهلل رمحٝم٤م- وم٤مـمٛم٦م

 صدره٤م قمغم ومقوٕمٝم٤م يده ومرومع يديف سملم ىم٤مُم٧م طمتك ومدٟم٧م وم٤مـمٛم٦م ي٤م ادين: وم٘م٤مل

 ٓ اًمقوٞمٕم٦م وراومع اجل٤مقم٦م ُمِمٌع مهللا: »ىم٤مل صمؿ أص٤مسمٕمف سملم وومرج اًم٘مالدة ُمقوع

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م دمع

 يمام اًمّمٗمرة وذه٧ٌم وضمٝمٝم٤م قمغم اًمدم همٚم٥م وىمد إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت: قمٛمران ىم٤مل

 [.اًمِمقاهد ذم سمف سم٠مس ٓ إؾمٜم٤مده. ]اًمدم قمغم همٚم٧ٌم ىمد اًمّمٗمرة يم٤مٟم٧م

 !قمٛمران ي٤م سمٕمد ضمٕم٧م ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م وم٠ًمختٝم٤م؟ سمٕمد ومٚم٘مٞمتٝم٤م: قمٛمران ىم٤مل 

 ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة ذم اعمرأة ٟمِم٤مرك يمٜم٤م: »ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ - 4

 ضمٌٞمٜمٝم٤م ومرأى ٟمٗمر صمالث ذم[ سمٞمتف ذم] ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م

 وم٤مدظمكم: ىم٤مل اُمرأتؽ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل: وىم٤مًم٧م ومٖمْم٧ٌم أتحٚم٘مٞمٜمف؟: وم٘م٤مل يؼمق

 رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل شمٗمٕمٚمف يم٤مٟم٧م وم٢من قمٚمٞمٝم٤م

 اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل شمٗمٕمٚمف

 [.طمًـ ؾمٜمده. ]إًم ....ش واعمًتقؿمامت

 وهق[ قمٜمف اهلل ريض اًمٖمٗم٤مري] ذر أيب قمغم دظمؾ أنف اًمرطمٌل أؾمامء أيب قمـ - 5

 سمف شم٠مُمرين ُم٤م إمم شمٜمٔمرون أٓ: »وم٘م٤مل: ىم٤مل. .. ُُمًِٖم٦ٌم ؾمقداء ًمف اُمرأة وقمٜمده سم٤مًمرسمذة

 [.صحٞمح ؾمٜمده. ..ش. ]اًمًقيداء هذه

 أُمف أن اًمزسمػم اسمـ صٚم٥م ىمّم٦م وذمش 2/ 73/ 19ش »قم٤ًميمر اسمـ شم٤مري » وذم - 6

 .ُمتًٌٛم٦م اًمقضمف ُمًٗمرة ضم٤مءتش سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء»

 ًمٌٕمض يٕمرومٝم٤م يم٤من ىمد أُم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم دظمَٚم٧ْم : ىم٤مل أنس قمـ - 7 

 ومام: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مًم٧م قمت٘م٧م؟: وم٠ًمخٝم٤م سمف ُمت٘مٜمٕم٦م ضمٚم٤ٌمب وقمٚمٞمٝم٤م إنّم٤مر أو اعمٝم٤مضمريـ
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 ومتٚمٙم٠مت اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء ُمـ احلرائر قمغم اجلٚم٤ٌمب إٟمام رأؾمؽ قمـ وٕمٞمف اجلٚم٤ٌمب؟ سم٤مل

 .رأؾمٝم٤م قمـ أخ٘متف طمتك رأؾمٝم٤م وميب سم٤مًمدرة إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مم

 أهن٤م ُمع إُم٦م هذه قمرف -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر أن إثر ِبذا آؾمتدٓل ووضمف

 يم٤من وضمٝمٝم٤م أن ووقح سمٙمؾ يٕمٜمل وذًمؽ سمف، ُمتٖمٓمٞم٦م: أي سم٤مجلٚم٤ٌمب: ُمت٘مٜمٕم٦م يم٤مٟم٧م

،  .يٕمرومٝم٤م مل وإٓ فم٤مهًرا

ئر قمغم اجلٚم٤ٌمب إٟمام: »قمٜمف اهلل ريض- وم٘مقًمف يمذًمؽ: إُمر وإذ  دًمٞمؾ :شاحلرا

ا واوح - اًمٜم٤ًمء أن ومٚمق اًمقضمف، يٕمٓمل أن قمٛمر قمٜمد ذـمف ُمـ ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب أن ضمدًّ

 ريض- قمٛمر ىم٤مل ُم٤م سم٤مجلالسمٞم٥م وضمقهٝمـ يًؽمن إول اًمٕمٝمد ذم يمـ -اًمٜم٤ًمء يمؾ

 .ىم٤مل ُم٤م -قمٜمف اهلل

- وقم٤مئِم٦م قم٤ٌمس واسمـ اهلل قمٌد اسمٜمف قمـ اعمت٘مدُم٦م أصم٤مر إمم إثر هذا إذن ومٚمٞمْمؿ

   .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن -قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 أن: ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمدصمف أب٤مه أن حمٛمد سمـ قمٛمر قمـ -8

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين وأب٤مه٤م دقمقه٤م: وم٘م٤مل داره سمٕمض ذم ظم٤مصٛمتف أروى

ىمف طم٘مف سمٖمػم إرض ُمـ ؿمؼًما  أظمذ ُمـ: »ي٘مقل  ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أرولم ؾمٌع ذم ـُمقِّ

 .داره٤م ذم ىمؼمه٤م واضمٕمؾ سمٍمه٤م وم٠مقمؿِ  يم٤مذسم٦م يم٤مٟم٧م إن مهللا  

 هل ومٌٞمٜمام. زيد سمـ ؾمٕمٞمد دقمقة أص٤مسمتٜمل: شم٘مقل اجلدر شمٚمتٛمس قمٛمٞم٤مء ومرأجتٝم٤م: ىم٤مل

 .ىمؼمه٤م ومٙم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ومقىمٕم٧م اًمدار ذم سمئر قمغم ُمرت اًمدار ذم متٌم

 رء يمِمػ جيقز وٓ قمقرة، اعمرأة وضمف سم٠من اًم٘م٤مئٚملم قمغم يرد إثر هذا :ؿؾت

 ذه٥م وم٘مد قمٛمٞم٧م: ىمد أهن٤م دام وُم٤م قمٞمٜم٤مه٤م، اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ إن: ىم٤مًمقا  أن إٓ! ُمٜمٝم٤م

 !ِب٤م اًمرضم٤مل ٓومتت٤من جم٤مل يٌَؼ  مل وسم٤مًمت٤مزم مج٤مهل٤م،

-ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »سمحدي٨م اؾمتدٓهلؿ ـمريؼ خي٤مًمػ يمقٟمف ُمع وهذا :ؿؾـا

 وهق سم٤مًمٜم٘م٤مب وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اًمٕمٛمٞم٤من ًمٖمػم أبحتؿ إذن ومٚمامذا -قمٜمدٟم٤م وٕمٞمػ وهق

   !.ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م أمجؾ قمـ يٙمِمػ
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 اًم٘مالئد شمٗمتؾ -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م رأج٧م: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ -9

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]هدي٤م ُمٕمٝم٤م شم٤ًمق ًمٚمٖمٜمؿ

سَمٞمِّع إمم احلًلم سمـ قمكم أرؾمٚمٜمل: ىم٤مل قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد قمـ -12  اًمره

 وم٠مظمرضم٧م وم٠متٞمتٝم٤م قمٜمده٤م يتقو٠م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ووقء قمـ أؾم٠مخٝم٤م ُمٕمقذ سمٜم٧م

ا يٙمقن إٟم٤مء إزَم   . .. ًمٚمقوقء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل أظمرج يمٜم٧م ِبذا: وم٘م٤مًم٧م. .. ُمدًّ

 [.صحٞمح. ]احلدي٨م

: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمغم دظمؾ أنف: ىمِمػم سـم اهلل قمٌد سمـ قمروة قمـ -11 

. إًم . .. ظم٤ممت٤ًم يده٤م ذم ورأج٧م: ىم٤مل. اصمٜملم اصمٜملم يد يمؾ ذم همالفم٤ًم ُمًًٙم٤م يدُّي٤م ذم ومرأج٧م

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده]

ك وقمـ -12  أبٞمٝم٤م قمغم يثٜمل رضمؾ ومج٤مء قمكم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل قمثامن سمـ قمًٞم

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده. ]وضمٝمف ذم ومًٗم٧م رُم٤مًدا وم٠مظمذت قمٜمده٤م

 اًمٜمٌل أدريم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م هنٞمؽ سمٜم٧م ؾمٛمراء رأج٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ أيب سـم حيٞمك وقمـ -13

 قمـ وشمٜمٝمك سم٤معمٕمروف وشم٠مُمر اًمٜم٤مس شم١مدب ؾمقط سمٞمده٤م همٚمٞمظ ومخ٤مر همٚمٞمظ درع قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 [.ضمٞمد ؾمٜمده. ]اعمٜمٙمر

 سمخامر خمتٛمرة ومرأجتٝم٤م اًمدرداء أم قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل -ُمٝمران اسمـ هق- ُمٞمٛمقن قمـ -14

ػم ومقصٚمتف ىمٍم ومٞمف ويم٤من: ىم٤مل. طم٤مضمٌٝم٤م قمغم رضسم٧م ىمد صٗمٞمؼ  ذم دظمٚم٧م وُم٤م: ىم٤مل. سًم

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]ُمّمٚمٞم٦م وضمدِت٤م إٓ صالة ؾم٤مقم٦م

 ومرأج٧م -قمٜمف اهلل ريض-سمٙمر أيب قمغم أيب ُمع دظمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م قمـ -15

 ذم ضمٞمد ؾمٜمده. ]ٟمحٞمًٗم٤م أبٞمض -قمٜمف اهلل ريض-سمٙمر أب٤م ورأج٧م سمٞمْم٤مء رأؾمف قمغم ىم٤مئٛم٦م أؾمامء

 [.اًمِمقاهد

 ومذيمرت ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة إمم اُمرأة ضم٤مءت: »ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ -16

 -قمٜمف اهلل ريض- ُمٕم٤موي٦م إمم ومٞمف ويمت٥م ذًمؽ وم٠منٙمر اًمرضمؾ وم٠ًمل إًمٞمٝم٤م يّمؾ ٓ زوضمٝم٤م أن

: ىم٤مل. .. ومٗمٕمؾ: ىم٤مل. .. وديـ مج٤مل ُمـ طمظ هل٤م اح٤مل سمٞم٧م ُمـ اُمرأة زوضمف أن: ومٙمت٥م: ىم٤مل
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 . ..ش.ُمت٘مٜمٕم٦م اعمرأة وضم٤مءت

ٕثر هذا إيراد ذم ومه٧م ىمد يمٜم٧م  ُمـ اًمقضمف ؾمؽم قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم يدل ُم٤م مجٚم٦م ذم ا

ول، اًمٕمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمر أن زم شمٌلم صمؿ ٕا  اعمرأة ؾمؽم هق اًمت٘مٜمع ٕن ذًمؽ: ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ٕا

دًم٦م ُمـ ومٝمق اًمٓمٌٕم٦م: هذه ُم٘مدُم٦م ذم ذطمتف يمام وضمٝمٝم٤م: دون ًمرأؾمٝم٤م  شمريض ٓ اًمتل اًمٙمثػمة ٕا

ٚمقيمٝمؿ أقمٚمؿ واهلل أىمقاهلؿ، ذم واعمتِمدديـ عمذاهٌٝمؿ اعمتٕمّمٌلم ٤مئٝمؿ، ُمع سًم  ٟم٘مٚم٧م وًمذًمؽ ًٟم

ٕثر هذا  .هٜم٤م إمم ا

 ([96) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افقجف شس مؼوظقة

 هل٤م جيقز ٓ قمقرة اعمرأة وضمف أن إمم يذهٌقن اًمٞمقم اعمِم٤مي  ُمـ يمثػًما  إن صمؿ هذا

 ـم٤مئٗم٦م ه١مٓء وي٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٝمؿ، اًمرد ذم يمٗم٤مي٦م اًمٌح٨م هذا ذم شم٘مدم وومٞمام حيرم سمؾ يمِمٗمف

 سمام يتٛمًؽ ُمـ سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمد يمام اًمديـ، ذم وشمٜمٓمع سمدقم٦م ؾمؽمه أن يرون أظمرى

 اًمٙمٚمٛم٦م ٟمًقق وهمػمهؿ اإلظمقان ه١مٓء وم٢ممم اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض ذم اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 :اًمت٤مًمٞم٦م

 زُمٜمف ذم ُمٕمٝمقًدا ذًمؽ يم٤من وىمد اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف واًمٙمٗملم اًمقضمف ؾمؽم أن ًمٞمٕمٚمؿ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف يِمػم يمام ملسو هيلع هللا ىلص  ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م، اعمرأ

 ،ش47-46/ 5» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش12و 9/ 2» واًمٜم٤ًمئل ،ش42/ 4» اًمٌخ٤مري رواه

 .ُمرومققًم٤م قمٛمرو اسمـ قمـش 6223 رىمؿ» وأمحد

ة شمٚمًٌف ُم٤مش اًم٘مٗم٤مز»و  ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م واًم٤ًمقمد ويمٗمٞمٝم٤م أص٤مسمٕمٝم٤م ومٞمٖمٓمل يده٤م ذم اعمرأ

 .ًمٚمرضمؾ اجلقرب أو يم٤مخلػ ًمٚمٞمد وهق وٟمحقه، يمٖمزل اًمٌمء ُمٕم٤مٟم٤مة قمٜمد أو اًمؼمد،

 .اعمح٤مضمر حت٧م أو إنػ قمغم يِمد اًمذي اخلامرش اًمٜم٘م٤مب»و

 يدل مم٤م وهذاش: »56 صش »اًمٜمقر ؾمقرة شمٗمًػم» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  ىم٤مل

 ؾمؽم ي٘متيض وذًمؽ حيرُمـ مل اًماليت اًمٜم٤ًمء ذم ُمٕمرووملم يم٤مٟم٤م واًم٘مٗم٤مزيـ اًمٜم٘م٤مب أن قمغم



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 

 

43 

 ش.وأجدُّيـ وضمقهٝمـ

 وضمقهٝمـ ذم طمتك حيتجٌـ يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أن قمـ ُمتْم٤مومرة واًمٜمّمقص 

 :ٟم٘مقل ُم٤م شم١ميد اًمتل وأصم٤مر إطم٤مدي٨م سمٕمض وإًمٞمؽ

 ويم٤مٟم٧م حل٤مضمتٝم٤م، احلج٤مب رضب سمٕمدُم٤م ؾمقدة ظمرضم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ -1

ة  أُم٤م! ؾمقدة ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومرآه٤م يٕمرومٝم٤م ُمـ قمغم ختٗمك ٓ ضمًٞمٛم٦م اُمرأ

 اهلل ورؾمقل راضمٕم٦م وم٤مٟمٙمٗم٠مت: ىم٤مًم٧م خترضملم يمٞمػ وم٤مٟمٔمري قمٚمٞمٜم٤م ختٗملم ُم٤م واهلل

 -اًمٚمحؿ ُمٕمٔمؿ ُمٜمف أظمذ إذا اًمٕمٔمؿ هق- قمرق يده وذم ًمٞمتٕمِمك وإٟمف سمٞمتل ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 يمذا: قمٛمر زم وم٘م٤مل طم٤مضمتل، ًمٌٕمض ظمرضم٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف ومدظمٚم٧م

 أذن إٟمف: »وم٘م٤مل ووٕمف ُم٤م يده ذم اًمٕمرق وإن قمٜمف رومع صمؿ إًمٞمف اهلل وم٠موطمك: ىم٤مًم٧م ويمذا

ـ    ش.حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن ًَمُٙم

/ 8» ؾمٕمد واسمـ ،ش7-6/ 7» وُمًٚمؿ ،ش431-432/ 8» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.56/ 6» وأمحد ،ش88/ 7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش25/ 22» ضمرير واسمـ ،ش125-126

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟم٤ًمئف أؿمخ٤مص طمج٤مب شمٕمٜملش: احلج٤مب رضب: »ىمقًمف

ـ   َوإَِذا﴿ ـ   َُمت٤َمقًم٤م ؾَم٠َمْختُُٛمقُه ـْ  وَم٤مؾْم٠َمُخقُه   ُِم
ِ
 ًمُِ٘مُٚمقسمُِٙمؿْ  َأـْمَٝمرُ  َذًمُِٙمؿْ  طِمَج٤مٍب  َوَراء

ـ    روى يمام -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر ىمقل شمٜمزيٚمٝم٤م واومؼ مم٤م أي٦م وهذه ،﴾َوىُمُٚمقِِبِ

 ي٤م: ىمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل أنس قمـ وهمػمهش 428/ 8» اًمٌخ٤مري

 سم٤محلج٤مب، اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أُمرت ومٚمق واًمٗم٤مضمر، اًمؼم قمٚمٞمؽ يدظمؾ! اهلل رؾمقل

 .احلج٤مب آي٦م اهلل وم٠منزل

 ضمًٛمٝم٤م، ُمـ ؾمقدة قمرف إٟمام -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر أن قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م ذيمرت وىمد اًمقضمف، ُمًتقرة يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم ومدل

 ؿمخّمٝم٤م، ُمـ شمٕمرف ٓ أن -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر رهم٥م ومٚمذًمؽ سمج٤ًمُمتٝم٤م، شمٕمرف

 ذًمؽ ذم ح٤م اعمرة هذه يقاوم٘مف مل احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع وًمٙمـ سمٞمتٝم٤م، ُمـ خترج ٓ سم٠من وذًمؽ

 .احلرج ُمـ
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 اهلل ريض- قمٛمر إن: »اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ذطمف ذم -اهلل رمحف- احل٤مومظ ىم٤مل

 ًمف سم٘مقًمف سح طمتك اًمٜمٌقي احلريؿ قمغم إضم٤مٟم٥م اـمالع ُمـ ٟمٗمرة ىمٚمٌف ذم وىمع -قمٜمف

 صمؿ احلج٤مب، آي٦م ٟمزًم٧م أن إمم ذًمؽ وأيمد ،شٟم٤ًمءك اطمج٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذًمؽ، ذم وم٤ٌمًمغ ُمًتؽمات، يمـ وًمق أصاًل  أؿمخ٤مصٝمـ يٌديـ ٓ أن ذًمؽ سمٕمد ىمّمد

 ش.ًمٚمحرج ورومًٕم٤م ًمٚمٛمِم٘م٦م دومًٕم٤م جل٤مضمتٝمـ: اخلروج ذم هلـ وأذن ُمٜمف، ومٛمٜمع

 أُمٝم٤مت: أي» سمف اظمتّمّمـ مم٤م احلج٤مب ومرض: »قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وىم٤مل

 يمِمػ هلـ جيقز ومال واًمٙمٗملم، اًمقضمف ذم ظمالف سمال قمٚمٞمٝمـ ومرض ومٝمق ،شاعم١مُمٜملم

 دقم٧م ُم٤م إٓ ُمًتؽمات: يمـ وإن ؿمخقصٝمـ، إفمٝم٤مر وٓ همػمه٤م، وٓ ؿمٝم٤مدة ذم ذًمؽ

 ش.سمراز ُمـ رضورة إًمٞمف

 قمٛمر شمقذم ح٤م طمٗمّم٦م أنش اعمقـم٠م» ذم سمام اؾمتدل صمؿش: »532/ 8» احل٤مومظ ىم٤مل

 ومقق اًم٘م٦ٌم هل٤م ضمٕمٚم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م وأن ؿمخّمٝم٤م، يرى أن قمـ اًمٜم٤ًمء ؾمؽمه٤م

 .اٟمتٝمك ؿمخّمٝم٤م، ًمٞمًؽم ٟمٕمِمٝم٤م

 اًمٜمٌل سمٕمد يمـ وىمد قمٚمٞمٝمـ، ذًمؽ ومرض ُمـ ادقم٤مه ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس

 وهـ احلدي٨م ُمٜمٝمـ يًٛمٕمقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من ويٓمٗمـ، حيججـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ح٤م ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م اسمـ ىمقلش احل٩م» ذم شم٘مدم وىمد إؿمخ٤مص، ٓ إبدان ُمًتؽمات

 سمٕمد ذًمؽ أدريم٧م ىمد: ىم٤ملش سمٕمده؟ أو احلج٤مب أىمٌؾ: »قم٤مئِم٦م ـمقاف ًمف ذيمر

 ش.احلج٤مب

 همٚمٌتٜمل ُمٜمززم ذم ضم٤مًم٦ًم أن٤م ومٌٞمٜم٤م: »ىم٤مًم٧م اإلومؽ ىمّم٦م طمدي٨م ذم أجًْم٤م وقمٜمٝم٤م -2 

 وم٠مدًم٩م، اجلٞمش وراء ُمـ اًمذيمقاين صمؿ اًمًٚمٛمل اعمٕمٓمؾ اسمـ صٗمقان ويم٤من ومٜمٛم٧م قمٞمٜمل

د ومرأى ُمٜمززم قمٜمد وم٠مصٌح  ىمٌؾ يراين ويم٤من رآين، طملم ومٕمرومٜمل وم٠مت٤مين ٟم٤مئؿ إٟم٤ًمن ؾمقا

 -ومًؽمُت : رواي٦م وذم- ومخٛمرُت  قمرومٜمل طملم سم٤مؾمؽمضم٤مقمف وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م احلج٤مب،

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. ]احلدي٨م ،شسمجٚم٤ٌميب قمٜمف وضمٝمل

 ومخرج: »ىم٤مل ًمٜمٗمًف صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص واصٓمٗم٤مئف ظمٞمؼم همزوة ىمّم٦م ذم أنس قمـ -3
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س ومل ظمٞمؼم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  ووع ًمٞمخرج اهلل ًمرؾمقل اًمٌٕمػم ىمرب ومٚمام ِب٤م، ُيَٕمرِّ

 قمغم ريمٌتٝم٤م وووٕم٧م وم٠مب٧م، ومخذه قمغم ىمدُمٝم٤م ًمتْمع ًمّمٗمٞم٦م رضمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 صمؿ ووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ وراءه، ومحٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمؽمه٤م ومخذه

 [.صحٞمحش. ]ٟم٤ًمئف سمٛمٜمزًم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ِب٤م وحتٛمؾ رضمٚمٝم٤م، حت٧م ُمـ ؿمده

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع وٟمحـ سمٜم٤م يٛمرون اًمريم٤ٌمن يم٤من» :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ -4

 ضم٤موزوٟم٤م وم٢مذا وضمٝمٝم٤م قمغم رأؾمٝم٤م ُمـ ضمٚم٤ٌمِب٤م إطمداٟم٤م أؾمدًم٧م سمٜم٤م طم٤مذوا وم٢مذا حمرُم٤مت

 [.اًمِمقاهد ذم طمًـش. ]يمِمٗمٜم٤مه

 ٟمٛمتِمط ويمٜم٤م اًمرضم٤مل ُمـ وضمقهٜم٤م ٟمٖمٓمل يمٜم٤م: »ىم٤مًم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قمـ -5

 ش.اإلطمرام ذم ذًمؽ ىمٌؾ

 .ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم يمام ٟمًدل:: أي :شٟمٖمٓمل»سمـ واعمراد 

ش. ُمٜمت٘م٦ٌم وهل سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤موم٧م قم٤مئِم٦م رأج٧م: »ىم٤مًم٧م ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ -6

 [.قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس وهق ضمري٩م اسمـ ومٞمف أن همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد]

 ُمٜمت٘م٦ٌم قم٤مئِم٦م رأى صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اضمتغم ح٤م» :ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ -7

 [.سمِمقاهده ضمٞمدش. ]ومٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مس وؾمط

 ٕزواج أذن اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن: »قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ -8

 اًمرمحـ وقمٌد قمٗم٤من سمـ قمثامن ُمٕمٝمـ وسمٕم٨م طمجٝم٤م طمج٦م آظمر ذم احل٩م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وهـ أطمد إًمٞمٝمـ يٜمٔمر وٓ أطمد إًمٞمٝمـ يدٟمق ٓ أٓ: يٜم٤مدي قمثامن يم٤من: ىم٤مل قمقف سمـ

 اًمرمحـ وقمٌد قمثامن ويم٤من اًمِمٕم٥م سمّمدر أنزهلـ ٟمزًمـ وم٢مذا اإلسمؾ قمغم اهلقادج ذم

 ش.أطمد إًمٞمٝمـ يّمٕمد ومٚمؿ اًمِمٕم٥م سمذٟم٥م

 ذم ُمٕمرووًم٤م يم٤من ىمد اًمقضمف طمج٤مب أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

 سمٕمدهـ اًمٜم٤ًمء ومْمٚمٞم٤مت ِبـ اؾمتـ وىمد ذًمؽ يٗمٕمٚمـ يمـ ٟم٤ًمءه وأن ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده

 :ذًمؽ قمغم ُمث٤مًملم وإًمٞمؽ
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 ضمٕمٚم٧م وىمد ؾمػميـ سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمغم ٟمدظمؾ يمٜم٤م: »ىم٤مل إطمقل قم٤مصؿ قمـ -1

ـَ  َواًْمَ٘مَقاقِمدُ : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اهلل رمحؽ: هل٤م ومٜم٘مقل سمف وشمٜم٘م٧ٌم: هٙمذا اجلٚم٤ٌمب  ُِم

 
ِ
٤مء ًَ ـ   وَمَٚمٞمَْس  ٟمَِٙم٤مطًم٤م َيْرضُمقنَ  ٓ اًماليِت  اًمٜمِّ ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم ضَم٤مٍت  هَمػْمَ  صمِٞم٤َمَِبُ  ُُمتؼََمِّ

ـَ  َوَأنْ ﴿: ومٜم٘مقل ذًمؽ؟ سمٕمد رء أي: ًمٜم٤م ومت٘مقل: ىم٤مل -اجلٚم٤ٌمب هق-﴾سمِِزيٜم٦َمٍ  تَْٕمِٗمْٗم ًْ  َي

ـ   ظَمػْمٌ  ُ  ش.احلج٤مب إصم٤ٌمت هق: ومت٘مقل﴾ هَل

ـ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف . اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ اعمراد ذم اعمٗمنيـ أىمقال اظمتٚمٗم٧م﴾: صمِٞم٤َمَِبُ

ش 114/ 18» ضمرير اسمـ ورواه. هذه طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م يمام :شاجلٚم٤ٌمب» أنف قمغم وم٤مٕيمثرون

 .اًم٘مرـمٌل وصححف اًمت٤مسمٕملم، ُمـ واطمد وهمػم قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ

 ضمرير، اسمـ رواهش. اخلامر» إٟمفش: ـه93 ؾمٜم٦م ُم٤مت صم٘م٦م وهق» زيد سمـ ضم٤مسمر وىم٤مل

: شم٘مقل واًمٕمربش: »اًم٘مرـمٌل» ذم ُم٤م ُمًتٜمده وًمٕمؾ ،ش411/ 3» اجلّم٤مص سمٙمر وأبق

ةاُم  ش.مخ٤مره٤م ومقوٕم٧م يمؼمت، ًمٚمتل واوع: رأ

 سم٤مخلٛمر اًمٜم٤ًمء أُمر آي٦م سمٕمد اًمٜمقر ؾمقرة ذم اهلل ذيمره٤م أي٦م هذه أن وي١ميده

. ذاِت٤م اًمًقرة ذم هذه وم٠مورد شم٘مٞمٞمده٤م، أراد شمٕم٤ممم اهلل ومٙم٠من ُمٓمٚم٘م٦م، وهل اعمت٘مدُم٦م،

 .أقمٚمؿ واهلل

 آي٦م وأن اعمٕمٜمك، ِبذا سح ىمد -قمٜمٝمام اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ رأج٧م صمؿ

 ش.اخلٛمر» آي٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مةش اًم٘مقاقمد»

 .قمٜمف طمًـ سمًٜمدش 93/ 7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش4111» داود أبق رواه

 ُمـ -اهلل رمحف- وم٢مٟمف قم٤ٌمس: اسمـ قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك زيد سمـ ضم٤مسمر أن وم٤مًمٔم٤مهر

 اًمِمٞم  رأج٧م وىمد مجع، وم٢مٟمف :شصمٞم٤مِبـ: »سمٚمٗمظ إًمٞمؼ هق هذا وًمٕمؾ قمٜمف، اعمٙمثريـ

/ 5ش »شمٗمًػمه» ذم وم٘م٤مل هلذا، شمٜمٌف ىمد -اهلل رمحف- اًمًٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد

: ًمٚمٜم٤ًمء ومٞمف اهلل ىم٤مل اًمذي وٟمحقه يم٤مخلامر اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب أي: »وم٘م٤مل ،ش445

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  ش.﴾ضُمٞمُقِِبِ

 ش.اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم إمم اًمٜمٔمر» ذم اًم٘مٓم٤من سمـ احلًـ أبق احل٤مومظ هذا إمم وؾمٌ٘مف
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 جمٚمس طميت: ىم٤مل اًم٘م٤ميض ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أيب قمـ -2 

 وم٤مدقمك اُمرأة وشم٘مدُم٧م وُم٤مئتلم، وصمامٟملم ؾم٧م ؾمٜم٦م سم٤مًمري، اًم٘م٤ميض إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك

 . ؿمٝمقدك: اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل وم٠منٙمر ُمٝمًرا  ديٜم٤مر مخًامئ٦م زوضمٝم٤م قمغم وًمٞمٝم٤م

 ذم إًمٞمٝم٤م ًمٞمِمػم اعمرأة إمم يٜمٔمر أن اًمِمٝمقد سمٕمض وم٤مؾمتدقمك. أطميِتؿ ىمد: ىم٤مل

ة وىم٤مل اًمِم٤مهد وم٘م٤مم ؿمٝم٤مدشمف،  . ىمقُمل: ًمٚمٛمرأ

  ُم٤مذا؟ شمٗمٕمٚمقن : اًمزوج وم٘م٤مل

 :اًمزوج وم٘م٤مل. ُمٕمرومتٝم٤م قمٜمدهؿ ًمتّمح ُمًٗمرة وهل اُمرأتؽ إمم يٜمٔمرون: اًمقيمٞمؾ ىم٤مل

. وضمٝمٝم٤م قمـ شمًٗمر وٓ شمدقمٞمف اًمذي اعمٝمر هذا قمكم   هل٤م أن اًم٘م٤ميض أؿمٝمد وإين

ة ومردت   -زوضمٝم٤م ُمـ يم٤من سمام وأظمؼمت- اعمرأ

ظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٜمف وأبرأتف اعمٝمر هذا ًمف وه٧ٌم ىمد أن: اًم٘م٤ميض أؿمٝمد وم٢مين: وم٘م٤مًم٧م  .ؤا

 .إظمالق ُمٙم٤مرم ذم هذا يٙمت٥م: اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل

 قمٜمد اًمٞمقم ُمٕمروف هق مم٤م ٟمحقه أو سمؼمىمع ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ذيمرٟم٤م مم٤م ومٞمًتٗم٤مد

 وم٘مد ومٕمؾ ُمـ سمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ جي٥م ٓ يم٤من وإن حمٛمقد ُمنموع أُمر اعمحّمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء

 .طمرج ومال ٓ وُمـ أطمًـ

 وهق أٓ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ًم٤ٌمس ذم إول اًمنمط صمٌقت يتْمح سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ومم٤م

 .ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ سمدهن٤م مجٞمع يًؽم أن

 ([124) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افبققت دم افؽاؾرات اخلادمات جؾب خطقرة

 اؾمتخداُمٝمؿ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم سمف اسمتكم ُم٤م سمٛمٙم٤من اخلٓمقرة ُمـ 

 ذم أطمدمه٤م أو اًمزوضم٤من ي٘مع أن ُمـ إُمر خيٚمق ٓ ٕنف سمٞمقِتؿ: ذم اًمٙم٤مومرات اًمٜم٤ًمء
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 !ًمٚمنميٕم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م اًمٗمتٜم٦م

 سمحٙمؿ قمٜمدهـ قمٗم٦م ٓ أنف وسمخ٤مص٦م ِب٤م يزين أن خيِمك ٕنف ومقاوح: اًمزوج أُم٤م

 أهؾ سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمذًمؽ سح يمام حيٚمٚمـ وٓ حيرُمـ ٓ يم٤مومرات يمقهنـ

 !هلـ؟ يمت٤مب ٓ اًماليتش يم٤مًمًػميالٟمٙمٞم٤مت» اًمقصمٜمٞم٤مت طم٤مل يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٙمت٤مب،

ا اًمّمٕم٥م ومٛمـ ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُم٤م  زوضم٤مت اًمزُم٤من، هذا ُمًٚمامت أيمثر قمغم ضمدًّ

 قمّمؿ ُمـ إٓ اًمرضم٤مل ُمـ حتتج٥م يمام اخل٤مدُم٤مت شمٚمؽ ُمـ حيتجٌـ أن سم٤مًمٖم٤مت وسمٜم٤مت

 .هـ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل

 اًمت٠مثر ُمـ أوٓدمه٤م يًٚمؿ ومٚمـ اًمٗمتٜم٦م ُمـ اًمزوضملم ؾمالُم٦م ومروٜم٤م أنٜم٤م وًمق

 وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ شمرسمٞمتٝمؿ إوم٤ًمد ي٘مّمدن مل إذا هذا ًمنميٕمتٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م وقم٤مداِتـ سم٠مظمالىمٝمـ

   .سمٕمْمٝمـ قمـ سمذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ديٜمٝمؿ ذم

 قمـ ؾمئؾ أنف -اًمراوي قمغم واًمٕمٝمدة- اعمٗمتلم أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل وًم٘مد هذا 

 اؾمتحٚم٧م اًماليت واجلقاري اًم٤ًٌمي٤م سمٛمٜمزًم٦م قمٜمده ٕهنـ سم٤مجلقاز: وم٠مضم٤مب اؾمتخداُمٝمـ،

 يًتحؾ أن اعمٗمتل هذا سمٛمثؾ إُمر يّمؾ أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك اًمٞمٛملم، سمٛمٚمؽ ذقًم٤م

 زٟمك قمٛمـ احلد أؾم٘مط ُمـ هٜم٤مك أن وسمخ٤مص٦م اًمٞمٛملم ُمٚمؽ قمغم ىمٞم٤مؾًم٤م وـم٠مهـ أجًْم٤م

 أرائٞملم سمٕمض ذًمؽ ىم٤مل!! إي٤مه٤م اؾمتئج٤مره سمِمٌٝم٦م -ُمًٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م وًمق- سمخ٤مدُمتف

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ اعمًتٕم٤من وم٤مهلل اًم٘مداُمك،

 يٙمقن ىمد ُمـ ِب٤م يٜمٗمع اهلل ًمٕمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤مٟمف أردت ُم٤م هذا

 واهل٤مدي اًمتقومٞمؼ وزم ؾمٌح٤مٟمف وهق ِب٤م اًمٕمٛمؾ قمـ ُمٕمرًو٤م يم٤من ُمـ ويٜمٗمع قمٜمٝم٤م هم٤موماًل 

   .ـمريؼ أىمقم إمم

 ([116) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 (كػسف دم زيـة يؽقن ٓ أن): اجلؾباب رشوط مـ افثاين افؼط

ٔي٦م ذم شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ـَ  َوٓ: ﴿اًمٜمقر ؾمقرة ُمـ اعمت٘مدُم٦م ا ـ   يٌُِْدي  وم٢مٟمف[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم
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 ىمقًمف ًمذًمؽ ويِمٝمد إًمٞمٝم٤م، اًمرضم٤مل أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م ُمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف

طمزاب] ذم شمٕم٤ممم ـ   ذِم  َوىمَْرنَ [: ﴿33: ٕا ـَ  َوٓ سمُٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شمؼََم  ُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شمؼََمه  ﴾. ٕا

 وُم٤مت إُم٤مُمف وقمَم اجلامقم٦م وم٤مرق رضمؾ: قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ٓ صمالصم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف

ة ومامت، أبؼ قمٌد أو وأُم٦م قم٤مصًٞم٤م،  اًمدٟمٞم٤م ُم١موٟم٦م يمٗم٤مه٤م ىمد زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م هم٤مب واُمرأ

 ش.قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ومال سمٕمده ومتؼمضم٧م

 .اهل٤مًمٙملم ُمـ ٕهنؿ يٕمٜملش قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ٓ: »ىمقًمف

ة شمٌدي أن: اًمتؼمج»و  شمًتدقمل مم٤م ؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وُم٤م وحم٤مؾمٜمٝم٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

 ش.اًمرضمؾ ؿمٝمقة سمف

ة، زيٜم٦م ؾمؽم هق إٟمام سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر ُمـ واعم٘مّمقد  يٙمقن أن طمٞمٜمئذ يٕم٘مؾ ومال اعمرأ

 يمت٤مب» ذم اًمذهٌل اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ خيٗمك ٓ سملم شمرى يمام وهذا زيٜم٦م ٟمٗمًف اجلٚم٤ٌمب

ة قمٚمٞمٝم٤م شُمْٚمَٕمـ اًمتل إومٕم٤مل وُمـش: »131 صش »اًمٙم٤ٌمئر  واًمذه٥م اًمزيٜم٦م، إفمٝم٤مر اعمرأ

 وًمًٌٝم٤م ظمرضم٧م، إذا واًمٓمٞم٥م واًمٕمٜمؼم سم٤معمًؽ وشمٓمٞمٌٝم٤م اًمٜم٘م٤مب حت٧م واًمٚم١مًم١م

 إيمامم وشمقؾمٕم٦م اًمثقب شمٓمقيؾ ُمع اًم٘مّم٤مر وإىمٌٞم٦م احلريري٦م وإزر اًمّم٤ٌمهم٤مت

 اًمدٟمٞم٤م ذم وم٤مقمٚمف ويٛم٘م٧م قمٚمٞمف، اهلل يٛم٘م٧م اًمذي اًمتؼمج ُمـ ذًمؽ ويمؾ وشمٓمقيٚمٝم٤م

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمٝمـ ىم٤مل اًمٜم٤ًمء أيمثر قمغم همٚم٧ٌم ىمد اًمتل إومٕم٤مل وهلذه وأظمرة

 ش.اًمٜم٤ًمء أهٚمٝم٤م أيمثر ومرأج٧م اًمٜم٤مر قمغم اـمٚمٕم٧م»

 سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهق :ؿؾت

 ش.وإهمٜمٞم٤مء: »ُمرومققًم٤م قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه أمحد وزاد وهمػمه طمّملم

ش 2822» سمرىمؿ شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ُمٜمٙمرة اًمزي٤مدة وهذه

 .ـم٤ٌمقمتف اهلل ين اًم٤ًمدس اعمجٚمد ُمـ

 سم٤مًمنمك ىمرٟمف أنف درضم٦م إمم اًمتؼمج ُمـ اًمتحذير ذم اإلؾمالم سم٤مًمغ وًم٘مد :ؿؾت

 أن قمغم اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤ميع طملم وذًمؽ اعمحرُم٤مت، ُمـ وهمػمه٤م واًمنىم٦م واًمزٟمك
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 إمم ُرىَمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م ضم٤مءت: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل ذًمؽ، يٗمٕمٚمـ ٓ

 ؿمٞمًئ٤م، سم٤مهلل شمنميمل ٓ أن قمغم أب٤ميٕمؽ: »وم٘م٤مل اإلؾمالم قمغم شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ورضمٚمٞمؽ، يديؽ سملم شمٗمؽميٜمف سمٌٝمت٤من شم٠ميت وٓ وًمدك، شم٘متكم وٓ شمزين، وٓ شمنىمل، وٓ

 [.طمًـ ؾمٜمدهش. ]إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج شمتؼمضمل وٓ شمٜمقطمل، وٓ

 ([119) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 وافسقاد افبقاض بغر وفق مؾقًكا اجلؾباب ـقن جقاز

ة صمقب يٙمقن أن رء ذم اًمزيٜم٦م ُمـ ًمٞمس أنف واقمٚمؿ  ُمٚمقًٟم٤م سمف شمٚمتحػ اًمذي اعمرأ

د أو اًمٌٞم٤مض همػم سمٚمقن  :ُٕمريـ وذًمؽ اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء سمٕمض يتقهؿ يمام اًمًقا

 ش.رحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م: »ملسو هيلع هللا ىلص  ىمقًمف: إول

 ش.188ش »اًمِمامئؾ خمتٍم» ذم خمرج وهق

 أصم٤مر سمٕمض هٜم٤م وأؾمقق ذًمؽ، قمغم اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء ُمـ اًمٕمٛمؾ ضمري٤من: وأظمر

 ش:372 – 371/ 8ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ احل٤مومظ رواه مم٤م ذًمؽ ذم اًمث٤مسمت٦م

 أزواج قمغم وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ُمع يدظمؾ يم٤من أنف: وهقاًمٜمخٕمل- إسمراهٞمؿ قمـ -1

 .احلٛمر اًمٚمحػ ذم ومػماهـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمّمٌٖمتلم وُمٚمحٗم٦م درقًم٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمغم رأج٧م: ىم٤مل ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ -2

 .سم٤مًمٕمّمٗمر

 شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن اًمّمديؼ، سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اسمـ وهق- اًم٘م٤مؾمؿ قمـ -3 

 .حمرُم٦م وهل اعمٕمّمٗمرة اًمثٞم٤مب

 وهل سم٤مًمٕمّمٗمر اعمقردة اًمثٞم٤مب شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن: اًم٘م٤مؾمؿ قمـ رواي٦م وذم

ِرَُم٦م  .حُمْ

 وهل اعمٕمّمٗمر شمٚمٌس يم٤مٟم٧م أؾمامء أن اعمٜمذر، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ هِم٤مم قمـ -4
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 .حمرُم٦م

 وقمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٕمض رأى أنف ضمٌػم، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ -5

   .ُمٕمّمٗمرة صمٞم٤مب

 ([122) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 (يشػ ٓ صػقًؼا يؽقن أن)اجلؾباب رشوط مـ افثافث افؼط

 وأُم٤م سمف إٓ يتح٘مؼ ٓ اًمًؽم ٕنش يِمػ ٓ صٗمٞمً٘م٤م يٙمقن أن: »اًمث٤مًم٨م اًمنمط 

ة يزيد وم٢مٟمف اًمِمٗم٤مف  ٟم٤ًمء أُمتل آظمر ذم ؾمٞمٙمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقل ذًمؽ وذم وزيٜم٦م ومتٜم٦م اعمرأ

 ش.ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ اًمٌخ٧م، يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ قمغم قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت

 ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم زاد

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة

 اخلٗمٞمػ اًمٌمء اًمثٞم٤مب ُمـ يٚمًٌـ اًمٚمقايت اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص أراد: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ش.احل٘مٞم٘م٦م ذم قم٤مري٤مت سم٤مٓؾمؿ يم٤مؾمٞم٤مت ومٝمـ يًؽم وٓ يّمػ  اًمذي

 سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٜم٧م طمٗمّم٦م رأج٧م: »ىم٤مًم٧م قمٚم٘مٛم٦م أيب سمـ قمٚم٘مٛم٦م أم وقمـ

: وىم٤مًم٧م قمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ومِم٘متف ضمٌٞمٜمٝم٤م قمـ يِمػ رىمٞمؼ مخ٤مر وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م

 ذم ضمٞمدش. ]ومٙمًتٝم٤م سمخامر دقم٧م صمؿ اًمٜمقر؟ ؾمقرة ذم اهلل أنزل ُم٤م شمٕمٚمٛملم أُم٤م

 [.اًمِمقاهد

 أؾمامء إمم وم٠مرؾمؾ اًمٕمراق ُمـ ىمدم اًمزسمػم سمـ اعمٜمذر أن: »قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ 

: ىم٤مل سمٍمه٤م، يمػ سمٕمدُم٤م قمت٤مق رىم٤مق وىمقهٞم٦م ُمروي٦م صمٞم٤مب ُمـ سمٙمًقة سمٙمر أيب سمٜم٧م

 أُمف ي٤م: وىم٤مل قمٚمٞمف ذًمؽ ومِمؼ: ىم٤مل يمًقشمف قمٚمٞمف ردوا أف: ىم٤مًم٧م صمؿ سمٞمده٤م ومٚمٛمًتٝم٤م

 ش.شمّمػ وم٢مهن٤م شمِمػ مل إن إهن٤م ىم٤مًم٧م. يِمػ ٓ إٟمف

 ُمـ: وىمقهٞم٦م. سم٤مًمٙمقوم٦م ىمري٦مش ُمرو» إمم ُمٜمًقسم٦م سم٤مًمٕمراق، ُمِمٝمقرة صمٞم٤مب: ُمروي٦م
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 .ًمٚمًٛمٕم٤مينش إن٤ًمب» ذم يمام سمخراؾم٤من ٟم٤مطمٞم٦مش ىمقهًت٤من» ٟمًٞم٩م

 اًمٜم٤مس يم٤ًم -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن: »ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد وقمـ

ِرقمٝم٤م ٓ :ىم٤مل صمؿ اًم٘م٤ٌمـمل،  اُمرأيت أخًٌتٝم٤م ىمد اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: رضمؾ وم٘م٤مل ٟم٤ًمؤيمؿ شَمد 

 ش.يّمػ وم٢مٟمف يِمػ يٙمـ مل إن: قمٛمر وم٘م٤مل. يِمػ أره ومٚمؿ وأدسمرت اًمٌٞم٧م ذم وم٠مىمٌٚم٧م

 رىمٞم٘م٦م ُمٍم صمٞم٤مب ُمـ اًمثقب هلش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل ،شاًم٘مٌٓمٞم٦م» مجعش اًم٘م٤ٌمـمل»

 اًمٜم٥ًم، شمٖمٞمػم ُمـ اًم٘م٤مف ووؿ ُمٍم، أهؾ وهؿ اًم٘مٌط، إمم ُمٜمًقب ويم٠منف سمٞمْم٤مء،

   ش.سم٤مًمٙمن وم٘مٌٓمل اًمٜم٤مس ذم وم٠مُم٤م اًمثٞم٤مب، ذم وهذا

 ُمـ يم٤من يّمػ أو يِمػ اًمثقب يمقن أن إمم إؿم٤مرة ىمٌٚمف واًمذي إثر هذا وذم

 قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ يّمػ اًمذي ُمـ ذ يِمػ اًمذي وأن جيقز ٓ أنف قمٜمدهؿ اعم٘مرر

 ش.واًمِمٕمر اًمٌنمة وارى ُم٤م اخلامر إٟمام: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 اًمًٞمد هذه ُمـ صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م: »ؿمٛمٞم٦ًم وىم٤مًم٧مش صحٞمح»

 ش.قمّمٗمر ُمـ سمٌمء ًمقٟم٧م ىمد وٟم٘م٦ٌم ومخ٤مر ودرع اًمّمٗم٤مق

. .. اًمٌنمة ًمقن يّمػ ٓ سمام اًمٕمقرة ؾمؽم وجي٥م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل يمٚمف ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 مل رىمٞمؼ صمقب ُمـ اًمٌنمة ًمقن ومٞمف ئمٝمر سمام ؾمؽم وم٢من رق، أو ضمٚمد أو صٗمٞمؼ صمقب ُمـ

 .سمذًمؽ حيّمؾ ٓ اًمًؽم ٕن جيز:

٤م سم٤مسًم٤مش 127/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ قم٘مد وىمد ة ًمٌس ذم ظم٤مصًّ  اعمرأ

 صمؿش 125 ص» اعمت٘مدم احلدي٨م ومٞمف ؾم٤مق صمؿ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ وأنف سمنمِت٤م يّمػ رىمٞمً٘م٤م صمقسًم٤م

. سمذًمؽ سح ُمـ أر ومل اًمِمديد اًمققمٞمد ُمـ ومٞمف ح٤م فم٤مهر اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذا وذيمر: »ىم٤مل

 ش.سم٤مًمرضم٤مل شمِمٌٝمٝمـ ذم ُمر مم٤م سم٤مٕومم ُمٕمٚمقم أنف إٓ

طم٤مدي٨م وشم٠ميت :ؿؾت  .اًم٤ًمدس اًمنمط قمغم اًمٙمالم قمٜمد سم٤مًمرضم٤مل اعمتِمٌٝم٤مت ًمٕمـ ذم ٕا

 ([125) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]
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 ؽر ؾضػاًضا يؽقن أن): اجلؾباب رشوط مـ افرابع افؼط

 (جسؿفا مـ صقئًا ؾقصػ ضقؼ

 ٕنش ضمًٛمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م ومٞمّمػ وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مًو٤م يٙمقن أن: »اًمراسمع اًمنمط

 وأُم٤م اًمقاؾمع سم٤مًمٗمْمٗم٤مض إٓ ذًمؽ حيّمؾ وٓ اًمٗمتٜم٦م رومع هق إٟمام اًمثقب ُمـ اًمٖمرض

 ذم ويّمقره سمٕمْمف أو ضمًٛمٝم٤م طمجؿ يّمػ وم٢مٟمف اًمٌنمة ًمقن ؾمؽم وإن وم٢مٟمف اًمْمٞمؼ

 واؾمًٕم٤م يٙمقن أن ومقضم٥م خيٗمك ٓ ُم٤م إًمٞمف واًمدقمقة اًمٗم٤ًمد ُمـ ذًمؽ وذم اًمرضم٤مل أقملم

 دطمٞم٦م ًمف أهداه٤م مم٤م يمثٞمٗم٦م ىمٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤ًمين: »زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل وىمد

: وم٘م٤مل اُمرأيت يمًقِت٤م: ىمٚم٧م اًم٘مٌٓمٞم٦م؟ شمٚمٌس مل ًمؽ ُم٤م: وم٘م٤مل اُمرأيت ومٙمًقِت٤م اًمٙمٚمٌل

 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف وم٢مين همالًم٦م، حتتٝم٤م ومٚمتجٕمؾ ُمره٤م»

 حت٧م يٚمٌس ؿمٕم٤مر وهل- همالًم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م حت٧م اعمرأة دمٕمؾ سم٠من ملسو هيلع هللا ىلص أُمر وم٘مد

 وًمذًمؽ إصقل ذم شم٘مرر يمام اًمقضمقب يٗمٞمد وإُمر سمدهن٤م وصػ ِب٤م ًمٞمٛمٜمع -اًمثقب

 جي٥م أنف قمغم يدل واحلدي٨م: »ٟمّمف ُم٤مش 97/ 2» احلدي٨م هذا ذح ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 سم٤مًمثقب أُمر وإٟمام اًمٕمقرة ؾم٤مشمر ذط وهذا يّمٗمف ٓ سمثقب سمدهن٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم

 ش.شمّمٗمٝم٤م سمؾ اًمٜم٤مفمر رؤي٦م قمـ اًمٌنمة شمًؽم ٓ رىم٤مق صمٞم٤مب اًم٘م٤ٌمـمل ٕن حتتف:

 ًمقن شمًؽم ٓ اًمتل اًمِمٗم٤موم٦م اًمرىمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب قمغم احلدي٨م محؾ ىمد شمرى يمام وهق

 ُمتجف همػم احلٛمؾ هذا وًمٙمـ اًم٤ًمسمؼ اًمنمط ذم يقرد أن يّمٚمح هذا قمغم ومٝمق اًمٌنمة

 وًمق ًمٞمقٟمتٝم٤م ُمـ اجلًؿ طمجؿ شمّمػ اًمتل اًمٙمثٞمٗم٦م اًمثٞم٤مب قمغم وارد هق سمؾ قمٜمدي

 :ُٕمريـ احلدي٨م ُمـ واوح وذًمؽ وؿمٗم٤موم٦م رىمٞم٘م٦م همػم يم٤مٟم٧م

 يمٞمػ ومٛمثٚمف همٚمٞمٔم٦م صمخٞمٜم٦م: أي يمثٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م اًم٘مٌٓمٞم٦م سم٠من ومٞمف سح ىمد أنف :إول

 هذا قمـ ذهؾ اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين وًمٕمؾ اًمٜم٤مفمر؟ رؤي٦م قمـ يًؽمه٤م وٓ اًمٌنمة يّمػ

 .ومٞمٝم٤م إصؾ هق سمام اًم٘مٌٓمٞم٦م ومٗمن احلدي٨م ذمش يمثٞمٗم٦م» اًم٘مٞمد

: وم٘م٤مل اًم٘مٌٓمٞم٦م هذه ُمـ ظمِمٞمف اًمذي سم٤معمحذور ومٞمف سح ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :افثاين
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 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف إين»

 .اًمٚمقن ٓ احلجؿ وصػ هق إٟمام اعمحذور أن ذم ٟمص ومٝمذا

 اًمٖمالًم٦م؟ وم٤مئدة ومام صمخٞمٜم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ويم٤مٟم٧م ذيمرت يمام إُمر يم٤من وم٢مذا :ؿؾت ؾنن

 صمخٞمٜم٤ًم يم٤من  وًمق اجلًؿ يّمػ ىمد اًمثقب ٕن اعمحذور: ذًمؽ دومع وم٤مئدِت٤م :ؿؾت

 واجلقخ احلريري٦م اًمثٞم٤مب يمٌٕمض اجلًد قمغم وآٟمثٜم٤مء اًمٚمٞمقٟم٦م ـمٌٞمٕمتف ُمـ يم٤من إذا

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ذًمؽ أضمؾ ُمـ سم٤مًمِمٕم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مُمر اًمٕمٍم هذا ذم اعمٕمرووم٦م

 ومال إقمْم٤مء طمجؿ ووصػ اًمٚمقن ؾمؽم ًمق أُم٤م: »وم٘م٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م أهمرب وىمد

ًٓ  ًمٌس ًمق يمام سم٠مس  ش.وٞمً٘م٤م هوا

 يمثٞمًٗم٤م ضمٚم٤ٌمسًم٤م وشمتخذ ومخ٤مر ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص ذم اعمرأة شمّمكم أن ويًتح٥م: »ىم٤مًمقا 

 .1شأقمْم٤مئٝم٤م طمجؿ يتٌلم وٓ قمٜمٝم٤م ًمٞمتج٤مرم صمٞم٤مِب٤م ومقق

 وقم٤ٌمرة شم٘مدم يمام ًمٚمقضمقب وم٢مٟمف إُمر فم٤مهر يٜم٤مذم وم٘مط سم٤مٓؾمتح٤ٌمب واًم٘مقل 

ش: 78/ 1: »ىم٤مل وم٘مد ذهٌٜم٤م مم٤م ىمري٥مش إم» ذم -قمٜمف اهلل ريض- اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 يّمٗمف واطمد ىمٛمٞمص ذم صغم وم٢من. .. اًمّمالة دمزه مل قمٜمف يِمػ ىمٛمٞمص ذم صغم وإن»

ة. .. اًمّمالة إقم٤مدة قمٚمٞمف أن يتٌلم وٓ ًمف يمره٧م يِمػ ومل ًٓ  أؿمد ذًمؽ ذم واعمرأ  طم٤م

 ذم إٓ شمّمكم ٓ أن إزم وأطم٥م اًمدرع يّمٗمٝم٤م ومخ٤مر درع ذم صٚم٧م إذا اًمرضمؾ ُمـ

 ش.اًمدرع يّمٗمٝم٤م ًمئال قمٜمٝم٤م ودم٤مومٞمف ذًمؽ ومقق ضمٚم٤ٌمب

ة سمد ٓ: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وىمد : ومٞمٝمـ شمّمكم أثقاب صمالصم٦م ُمـ ًمٚمٛمرأ

 صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]1شسمف ومتجٚم٥ٌم إزاره٤م حتؾ قم٤مئِم٦م ويم٤مٟم٧م  ومخ٤مر، وضمٚم٤ٌمب درع

 [.ُمًٚمؿ ذط قمغم

 قمغم دًمٞمؾش سمد ٓ: »وىمقهل٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ رء يّمٗمٝم٤م ًمئال ذًمؽ شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م وإٟمام

 ذم ومٚمتّمؾ اعمرأة صٚم٧م إذا: »قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل ُمٕمٜم٤مه وذم ذًمؽ وضمقب

 [.صحٞمح ؾمٜمدهش. ]واعمٚمحٗم٦م واخلامر اًمدرع: يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م
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 قمغم واجلٚم٤ٌمب اخلامر سملم اجلٛمع وضمقب ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م أن ؾمٌؼ ُم٤م ي١ميد وهذا

 ش.85 – 84 ص اٟمٔمر. »ظمرضم٧م إذا اعمرأة

 أن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمٜم٧م ضمٕمٗمر أم قمـ روي ُم٤م اؾمتئٜم٤مؾًم٤م هٜم٤م إيراده حيًـ ومم٤م

 أن سم٤مًمٜم٤ًمء يّمٜمع ُم٤م اؾمت٘مٌح٧م ىمد إين! أؾمامء ي٤م: »ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 ؿمٞمئ٤ًم أريؽ أٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اسمٜم٦م ي٤م: أؾمامء وم٘م٤مًم٧م ومٞمّمٗمٝم٤م اًمثقب اعمرأة قمغم يٓمرح

 ُم٤م: وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م صمقسًم٤م قمٚمٞمٝم٤م ـمرطم٧م صمؿ ومحٜمتٝم٤م رـم٦ٌم سمجرائد ومدقم٧م سم٤محلٌِم٦م؟ رأجتف

 وٓ وقمكم أن٧م وم٤مهمًٚمٞمٜمل أن٤م ُم٧م وم٢مذا. اًمرضمؾ ُمـ اعمرأة سمف شمٕمرف وأمجٚمف هذا أطمًـ

 [.ؿمقاهد ًمفش. ]قمٜمٝمام اهلل ريض وأؾمامء قمكم همًٚمٝم٤م شمقومٞم٧م ومٚمام أطمد قمكم يدظمؾ

ة اًمثقب يّمػ أن اؾمت٘مٌح٧م يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمْمٕم٦م وم٤مـمٛم٦م إمم وم٤مٟمٔمر   اعمرأ

 ُمًٚمامت هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ وأىمٌح أىمٌح طمٞم٦م وهل إي٤مه٤م وصٗمف أن ؿمؽ ومال ُمٞمت٦م وهل

 وظمّمقرهـ هنقدهـ شمّمػ اًمتل اًمْمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه ُمـ يٚمًٌـ اًماليت اًمٕمٍم هذا

 إًمٞمف وًمٞمتٌـ شمٕم٤ممم اهلل ًمٞمًتٖمٗمرن صمؿ أقمْم٤مئٝمـ ُمـ ذًمؽ وهمػم وؾمقىمٝمـ وأخٞم٤مِتـ

 ش.أظمر رومع أطمدمه٤م رومع وم٢مذا مجٞمًٕم٤م ىمرٟم٤م واإليامن احلٞم٤مء: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وًمٞمذيمرن

 ([131) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 دون افبدن ظذأ بسس آظتـاء مـ افػتقات بعض تػعؾف ما خطل

 أشػؾف

 اًمٌدن أقمغم ؾمؽم ذم ي٤ٌمًمٖمـ اعم١مُمٜم٤مت اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػًما  إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه 

 إًم٦ًٌم ومٞمٚمًٌـ ذًمؽ دون سمام ي٤ٌمًملم ٓ صمؿ واًمٜمحر، اًمِمٕمر ومٞمًؽمن -اًمرأس أقمٜمل-

 سم٤مجلقارب أظمر اًمٜمّمػ يًؽمن أو! اًم٤ًمق ٟمّمػ شمتج٤موز ٓ اًمتل واًم٘مّمػمة اًمْمٞم٘م٦م

، شمزيده اًمتل اًمٚمحٛمٞم٦م ًٓ  وجي٥م جيقز، ٓ ومٝمذا اهلٞمئ٦م، ِبذه سمٕمْمٝمـ شمّمكم وىمد مج٤م

 إول، اعمٝم٤مضمريـ سمٜم٤ًمء أؾمقة شمٕم٤ممم، اهلل أُمر يمام اًمًؽم إمت٤مم إمم ي٤ٌمدرن أن قمٚمٞمٝمـ

 ٟمٓم٤مًمٌٝمـ ٓ وًمٙمٜمٜم٤م ِب٤م، وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ ؿم٘م٘مـ اخلٛمر: سميب إُمر ٟمزل طملم
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 أُمرهـ ُم٤م جلٛمٞمع ؾم٤مئًرا  صمقسًم٤م يٙمقن طمتك وشمقؾمٞمٕمف سم٢مـم٤مًمتف وإٟمام! صمٞم٤مِبـ ُمـ رء سمِمؼ

 .سمًؽمه اهلل

! اًمداقمٞم٤مت ُمـ أهنـ يزقمٛمـ ُمـ سمٌٕمض اعمٖمرورات اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػًما  رأجٜم٤م وًم٘مد

 حتجؿ اًمتل اجلقارب ًمٌس ُمع اًم٤ًمق، ٟمّمػ إمم صمٞم٤مِبـ شم٘مّمػم هلـ ؿمٕم٤مًرا ضمٕمٚمـ ىمد

 اخلامر قمغم اجلٚم٤ٌمب دون رءوؾمٝمـ: قمغم وم٘مطش اإليِم٤مرب» اخلامر ووع ُمع اًمًٞم٘م٤من،

 حينمن أهنـ يِمٕمرن ٓ سمذًمؽ وهـ سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم ُم٤م قمغم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام

ٌُقنَ  َوُهؿْ : ﴿ومٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ُمـ زُمرة ذم أنٗمًٝمـ ًَ ُؿْ  حَيْ ٜمُقنَ  َأهن  ًِ  وم٢ممم  ،﴾ُصٜمًْٕم٤م حُيْ

 شم٘مٚمٞمد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع قمغم ي١مصمرن ٓ أن هذه ٟمّمٞمحتل أوضمف ُمٜمٝمـ اعمخٚمّم٤مت

ٌُِٕمقا : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل! ؿمٞمخ٦م سَمْٚمفَ  ؿمٞم ، أو طمزب ـْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُأنِْزَل  َُم٤م اشم   َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 َٓ ـْ  شَمت ٌُِٕمقا  َو ُرونَ  َُم٤م ىَمٚمِٞماًل  َأْوًمِٞم٤َمءَ  ُدوٟمِفِ  ُِم  [. 3: إقمراف﴾ ]شَمَذيم 

 [.احل٤مؿمٞم٦م ذم 133ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب] 

 مبخًرا يؽقن ٓ أن): اجلؾباب رشوط مـ اخلامس افؼط

 (مطقًبا

٤ًٌم ُمٌخًرا  يٙمقن ٓ أن»: اخل٤مُمس اًمنمط   قمـ اًمٜم٤ًمء شمٜمٝمك يمثػمة ٕطم٤مدي٨م شُمٓمٞم

 :ُمٜمٝم٤م ؾمٜمده صح ُم٤م يديؽ سملم أن ٟمًقق وٟمحـ سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ٥ماًمتٓمٞم

ة أجام: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمـ -1  اؾمتٕمٓمرت اُمرأ

 ش.زاٟمٞم٦م ومٝمل رحيٝم٤م ُمـ ًمٞمجدوا ىمقم قمغم ومٛمرت

 ومال اعمًجد إمم إطمدايمـ ظمرضم٧م إذا» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمث٘مٗمٞم٦م زيٜم٥م قمـ -2

٤ًٌم شم٘مرسمـ  ش.ـمٞم

 ومال سمخقًرا أص٤مسم٧م اُمرأة أجام: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ -3

 ش.أظمرة اًمٕمِم٤مء ُمٕمٜم٤م شمِمٝمد
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ة أن: »هريرة أيب قمـ ي٤ًمر سمـ ُمقؾمك قمـ -4 : وم٘م٤مل رحيٝم٤م شمٕمّمػ سمف ُمرت اُمرأ

: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م شمٓمٞم٧ٌِم؟ وًمف: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م شمريديـ؟ اعمًجد اجل٤ٌمر أُم٦م ي٤م

ة ُمـ ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين وم٤مهمتًكم وم٤مرضمٕمل  إمم خترج اُمرأ

 ش.ومتٖمتًؾ سمٞمتٝم٤م إمم شمرضمع طمتك صالة ُمٜمٝم٤م اهلل ومٞم٘مٌؾ رحيٝم٤م شمٕمّمػ اعمًجد

 وم٢من. ومٞمٝم٤م اًمذي اًمٕمٛمقم ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم إطم٤مدي٨م ِبذه آؾمتدٓل ووضمف 

 وذم ؾمٞمام ٓ أجًْم٤م اًمثقب ذم يًتٕمٛمؾ اًمٌدن ذم يًتٕمٛمؾ يمام واًمتٓمٞم٥م آؾمتٕمٓم٤مر

ًٓ  أيمثر سم٤مًمثٞم٤مب وم٢مٟمف اًمٌخقر ذيمر اًمث٤مًم٨م احلدي٨م  .وأظمص اؾمتٕمام

 سمف أخحؼ وىمد اًمِمٝمقة داقمٞم٦م حتريؽ ُمـ ومٞمف ُم٤م وهق واوح ُمٜمف اعمٜمع وؾم٥ٌم

 ويمذا اًمٗم٤مظمرة واًمزيٜم٦م ئمٝمر اًمذي واحلكم اعمٚمٌس يمحًـ ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م اًمٕمٚمامء

 .سم٤مًمرضم٤مل آظمتالط

 ح٤م اعمًجد إمم اخلروج ُمريدة قمغم اًمتٓمٞم٥م طمرُم٦م وومٞمف: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 ش.اًمرضم٤مل ؿمٝمقة داقمٞم٦م حتريؽ ُمـ ومٞمف

ًُم٤م ذًمؽ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م  ُمريدة قمغم احلٙمؿ يٙمقن ومامذا اعمًجد ُمريدة قمغم طمرا

 ذم اهلٞمتٛمل ذيمر وىمد إصِْماًم  وأيمؼم طمرُم٦م أؿمد أنف ؿمؽ ٓ واًمِمقارع؟ وإزىم٦م اًمًقق

 أذن وًمق اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ُمتزيٜم٦م ُمتٕمٓمرة سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمروج أنش 37/ 2ش »اًمزواضمر»

 .زوضمٝم٤م هل٤م

 اًمٕمِم٤مء سم٤مًمذيمر ظمص وإٟمام إوىم٤مت مجٞمع شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م هذه إن صمؿ

 همػم ذم ظمروضمٝم٤م أن ُمٜمف يتقمهـ ومال أؿمد وىمتٝم٤م اًمٗمتٜم٦م ٕن اًمث٤مًم٨م: احلدي٨م ذم أظمرة

 . ضم٤مئز اًمقىم٧م هذا

 وظمٚمق اًمٔمٚمٛم٦م وىم٧م ٕهن٤م سم٤مًمٜمٝمل: ظمّم٧م أهن٤م وإفمٝمر» :اعمٚمؽ اسمـ وىم٤مل

 سمخالف اًمٗمتٜم٦م يمامل ُمـ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمرأة شم٠مُمـ ومال اًمِمٝمقة، ُّيٞم٩م واًمٕمٓمر اًمٓمريؼ

ة يٛمٜمع اًمٓمٞم٥م ُمس أن شم٘مدم وىمد وم٤موح٤من وىمت٤من وم٢مهنام واعمٖمرب اًمّمٌح  ُمـ اعمرأ
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 ش.ُمٓمٚمً٘م٤م اعمًجد طمْمقر

 ([1/137) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 : اجلؾباب رشوط مـ افسادس افؼط

 (افرجؾ فباس يشبف ٓ أن)

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ورد ح٤مش اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن: »اًم٤ًمدس اًمنمط 

ة ًمٕمـ ذم  :ُمٜمٝم٤م ٟمٕمٚمٛمف ُم٤م وإًمٞمؽ. همػمه أو اًمٚم٤ٌمس ذم سم٤مًمرضمؾ شمتِمٌف اًمتل اعمرأ

ة ًم٦ًٌم يٚمٌس اًمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ -1  واعمرأة اعمرأ

 ش.اًمرضمؾ ًم٦ًٌم شمٚمٌس

 ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ -2 

 ش.اًمرضم٤مل ُمـ سم٤مًمٜم٤ًمء شمِمٌف ُمـ وٓ اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤مًمرضم٤مل شمِمٌف

 ُمـ واعمؽمضمالت اًمرضم٤مل ُمـ اعمخٜمثلم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٕمـ: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ -3 

 قمٛمر وأظمرج ومالًٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مظمرج: ىم٤ملش. سمٞمقشمٙمؿ ُمـ أظمرضمقهؿ: »وىم٤مل اًمٜم٤ًمء

 ش.ومالًٟم٤م

 ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »ًمٗمظ وذم

 ش.سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 اجلٜم٦م يدظمٚمقن ٓ صمالث» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ - 4

ة واًمديف، اًمٕم٤مق: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمٝمؿ اهلل يٜمٔمر وٓ  سم٤مًمرضم٤مل، اعمتِمٌٝم٦م اعمؽمضمٚم٦م واعمرأ

 ش.واًمديقث

 ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٞمؾ: ىم٤مل -اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد واؾمٛمف- ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ - 5

ة إن: قمٜمٝم٤م اهلل  ش.اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمرضمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »وم٘م٤مًم٧م اًمٜمٕمؾ؟ شمٚمٌس اعمرأ

 وقمغم سم٤مًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء شمِمٌف حتريؿ قمغم واوح٦م دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم
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 اًمٚم٤ٌمس ذم ٟمص ومٝمق إول احلدي٨م إٓ وهمػمه اًمٚم٤ٌمس شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م وهل اًمٕمٙمس

 ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »261 صش »أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم داود أبق ىم٤مل وىمد وطمده

 يِمٌٝمٝم٤م ٓ اًمرضم٤مل زي ُمـ يٚمًٌٝم٤م ٓ: ىم٤مل اًم٘مرـمؼ؟ ضم٤مريتف ُيٚمٌس اًمرضمؾ قمـ

 ش.سم٤مًمرضم٤مل

رة؟ اًمٜمٕمؾ يٚمًٌٝم٤م: ٕمحد ىمٚم٧م: »داود أبق ىم٤مل  ًمًٌٝم٤م يٙمقن أن إٓ ٓ: ىم٤مل اًمٍما

 ش.ٓ: ىم٤مل ؿمٕمره٤م؟ ومٞمجز: ىمٚم٧م. ٓ: ىم٤مل ًمٚمجامل؟: ىمٚم٧م. ًمٚمقوقء

ة شمِمٌف اًمذهٌل أورد وىمد  ش اًمٙم٤ٌمئر» ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وشمِمٌف سم٤مًمرضم٤مل، اعمرأ

ة ًم٧ًٌم وم٢مذا: »ىم٤مل صمؿ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض وأوردش 129 ص»  اًمرضم٤مل زي اعمرأ

 ًمٕمٜم٦م ىمتٚمح٘مٝم٤م ًمًٌٝمؿ ذم اًمرضم٤مل ؿم٤مِب٧م وم٘مد اًمْمٞم٘م٦م وإيمامم واًمٗمرج اعم٘م٤مًم٥م ُمـ

 ُم٠مُمقر ٕنف يٜمٝمٝم٤م: ومل سمف ريض أو ذًمؽ ُمـ أُمٙمٜمٝم٤م إذا وًمزوضمٝم٤م ورؾمقًمف اهلل

ُٙمؿْ  ىُمقا : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل اعمٕمّمٞم٦م قمـ وهنٞمٝم٤م اهلل ـم٤مقم٦م قمغم سمت٘مقيٛمٝم٤م ًَ  َوَأْهٚمِٞمُٙمؿْ  َأنُْٗم

َج٤مَرةُ  اًمٜم ٤مُس  َوىُمقُدَه٤م َٟم٤مًرا  ش.﴾َواحْلِ

 أهٚمف ذم راع اًمرضمؾ رقمٞمتف، قمـ ُمًئقل ويمٚمٙمؿ راعٍ  يمٚمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وًم٘مقل

 ش.269ش »اعمرام هم٤مي٦م» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٜمٝمؿ وُمًئقل

 اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذا قمد: »ىم٤مل صمؿش 126/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف

 واًمذي اًمِمديد اًمققمٞمد ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ قمروم٧م ح٤م واوح

 :ىمقٓن ومٞمف اًمتِمٌف ذًمؽ أن ٕئٛمتٜم٤م رأجتف

 وصححف ُمٙمروه، أنف وصم٤مٟمٞمٝمام صقسمف، سمؾ اًمٜمقوي وصححف طمرام، أنف: أطمدمه٤م 

 ىمدُمتف ُم٤م سمؾ احلرُم٦م، ُمـ اًمٜمقوي ىم٤مًمف ُم٤م اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح ُمقوع، ذم اًمراومٕمل

 ش.فم٤مهر وهق ُمٜمٝم٤م قمده اًمٙم٤ٌمئر قمغم اعمتٙمٚمٛملم سمٕمض رأج٧م صمؿ يمٌػمة، ذًمؽ أن ُمـ

 اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذح قمٜمدش 274 – 273/ 12ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظش 3» سمرىمؿ

 واًمزيٜم٦م اًمٚم٤ٌمس ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ: اًمٓمؼمي ىم٤مل:  »خمتٍمه ُم٤مش سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء
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 قمـ اًمزضمر اًمٚمٗمظ فم٤مهر: مجرة أيب سمـ حمٛمد أبق اًمِمٞم  وىم٤مل اًمٕمٙمس وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء ختتص اًمتل

دًم٦م ُمـ قمرف ًمٙمـ رء، يمؾ ذم اًمتِمٌف ظمرى ٕا  اًمّمٗم٤مت وسمٕمض اًمزي ذم اًمتِمٌف اعمراد أن ٕا

 اًمٌمء إظمراضمف شمِمٌف ُمـ ًمٕمـ ذم واحلٙمٛم٦م: ىم٤مل. اخلػم أُمقر ذم اًمتِمٌف ٓ وٟمحقه٤م واحلريم٤مت

: سم٘مقًمف اًمقاصالت ًمٕمـ ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد احلٙمامء، أطمٙمؿ قمٚمٞمف ووٕمٝم٤م اًمتل اًمّمٗم٦م قمـ

 ش.اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات»

 هل٤م حيؾ ومال اًمرضمؾ ًمزي ُمِم٤مِِب٤ًم زُّي٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم

 ُمـ اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمٛملم سمٜم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف يمام ذًمؽ وٟمحق وإزاره رداءه شمٚمٌس أن

 ُمـ هلـ أؾمؽم اًمقاىمع ذم هذا يم٤من وإنش اًمٌٜمٓمٚمقن»وش اجل٤ميمٞم٧م»سمـ يٕمرف ُم٤م ًمًٌٝمـ

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا. إضمٜمٌٞم٦م إظمرى صمٞم٤مِبـ

 ُمـ رأج٧م ضمٞمًدا ومّماًل  -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞم  وضمدت صمؿ

 واًمتح٘مٞمؼ اًمٖمزيرة اًمٗمقائد ُمـ ومٞمف وح٤م سمف صٚمتف ًمقصمٞمؼ اعمٙم٤من هذا ذم إيراده اعمٜم٤مؾم٥م

ش اًمٙمقايم٥م» ذم ضم٤مء يمام اجلقاب ُمع ٟمّمف وهذا إًمٞمف وضمف ؾم١مال ضمقاب وهق اًمٕمٚمٛمل

 سمدُمِمؼ اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اعمحٗمقظش 134-132/ 93 ج» احلٜمٌكم قمروة ٓسمـ

 يم٤مٟم٧م إذا طمٙمٛمٝم٤م ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء اًمٙمقومٞم٦م ًمٌس ذم ُم٠ًمخ٦مش: »شمٗمًػم– 579» رىمؿ حت٧م

 هؾ اعمٚمٌقس؟ ذم سم٤مًمرضم٤مل اًمتِمٌف ذم اًمْم٤مسمط ومام اًمٗمراضمل ًمًٌٝمـ وذم واًمٗمرق سم٤مًمداير

 ش.سمحًٌف؟ زُم٤من يمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق

 اًمِمٕمر شمًؽم أن همػم ُمـ واًمداير سم٤مًمٗمرق اًمتل اًمٙمقومٞم٦م. هلل احلٛمد :اجلقاب

 ىمد اًمٜمقع وهذا. ِبؿ ُمتِمٌٝم٦م ًمذًمؽ اًمالسم٦ًم واعمرأة اًمّمٌٞم٤من ًم٤ٌمس ُمـ هل اعمًدول

 شمْمٗمر أن اًمٌٖم٤مي٤م سمٕمض ي٘مّمد يمام سم٤معمردان اًمتِمٌف ىمّمدن اًمٜم٤ًمء ىمٌؾ ُمـ أوًمف يٙمقن

ًٓ  واطمًدا وٗمػًما  ؿمٕمره٤م  ًمتِمٌف شمٕمتؿ وأن اًمًقاًمػ هل٤م شمرظمل وأن اًمٙمتٗملم سملم ُمًدو

 ًمٙمـ هذا شم٘مّمد ٓ ذًمؽ سمٕمض احلرة شمٗمٕمؾ ىمد صمؿ واًمِمٕمر واًمٕمذار اًمٕمامُم٦م ذم اعمردان

   .سم٤مًمرضم٤مل ُمتِمٌٝم٦م ذًمؽ ذم هل

ل قمـ اًمًٜـم اؾمتٗم٤مو٧م وىمد   اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتِمٌٝم٤مت سمٚمٕمـ وهمػمه٤م اًمّمح٤مح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 واعمؽمضمالت اًمرضم٤مل ُمـ اعمخٜمثلم ًمٕمـ أنف: رواي٦م وذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ واعمتِمٌٝملم سم٤مًمرضم٤مل
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 ضم٤مءت: وىم٤مًمقا  وهمػممه٤م وأمحد اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمٞمٝمؿ قمغم ٟمص وىمد اعمخٜمثلم سمٜمٗمل وأُمر اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .اعمخٜمثلم وسمٜمٗمل اًمزٟم٤م طمد ذم سم٤مًمٜمٗمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

: سمٕمد أرمه٤م مل أُمتل ُمـ اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ صٜمٗم٤من: »ىم٤مل أنف قمٜمفش ُمًٚمؿ صحٞمح» وذم

 اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ اًمٌخ٧م أؾمٜمٛم٦م ُمثؾ رءوؾمٝمـ قمغم ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت

 ش.اهلل قم٤ٌمد ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر أذٟم٤مب ُمثؾ ؾمٞم٤مط ُمٕمٝمؿ ورضم٤مل رحيٝم٤م، جيدن وٓ

 وهك يم٤مؾمٞم٦م ومٝمل يًؽمه٤م ٓ ُم٤م شمٙمتز سم٠منش قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت: »ىمقًمف ومن وىمد

 اًمْمٞمؼ اًمثقب أو سمنمِت٤م يّمػ اًمذي اًمرىمٞمؼ اًمثقب شمٙمتز ُمـ ُمثؾ قم٤مري٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم

 ُم٤م اعمرأة يمًقة وإٟمام ذًمؽ، وٟمحق وؾم٤مقمده٤م قمجٞمزِت٤م: ُمثؾ ظمٚم٘مٝم٤م شم٘م٤مـمٞمع يٌدي اًمذي

 .واؾمًٕم٤م يمثٞمًٗم٤م ًمٙمقٟمف أقمْم٤مئٝم٤م: طمجؿ وٓ ضمًٛمٝم٤م شمٌدي ومال شمًؽمه٤م،

 اًمٜم٤ًمء شمِمٌف وقمـ سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٌف قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف ذم اًمْم٤مسمط ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

 واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ختت٤مره ُم٤م جمرد إمم راضمًٕم٤م هق ًمٞمس ذًمؽ ذم إصؾ وأن سم٤مًمرضم٤مل

 يٚمٌس أن قمغم  ىمقم اصٓمٚمح إذا ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف ويٕمت٤مدوٟمف ويِمتٝمقٟمف

 ومقق ُمـ شمًدل اًمتل واجلالسمٞم٥م واًمٕمٜمؼ واًمقضمف اًمرأس شمٖمٓمل اًمتل اخلٛمر اًمرضم٤مل

 وإىمٌٞم٦م اًمٕمامئؿ اًمٜم٤ًمء شمٚمٌس وأن! اًمٕمٞمٜم٤من إٓ ٓسمًٝم٤م ُمـ ئمٝمر ٓ طمتك اًمرءوس

 اهلل وم٢من واإلمج٤مع اًمٜمص ظمالف وهذا! ؾم٤مئًٖم٤م هذا يٙمقن أن ذًمؽ وٟمحق اعمختٍمة

ـَ : ﴿ًمٚمٜم٤ًمء ىم٤مل شمٕم٤ممم سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي  إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

ـ   ٌُُٕمقًَمتِِٝم
  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ : ﴿وىم٤مل أي٦م،﴾ ًمِ

ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ـَ  َوٓ: ﴿وىم٤مل أي٦م﴾ ُي١ْمَذْي ضْم َج  شَمؼَم   اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 اًمٜم٤ًمء يٕمت٤مده ُم٤م جمرد ُمًتٜمده واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗم٤مرق ٤مساًمٚمٌ يم٤من ومٚمق ،﴾إُومَم 

 ييسمـ أن وٓ اجلالسمٞم٥م قمٚمٞمٝمـ يدٟملم أن جي٥م مل وؿمٝمقِتؿ سم٤مظمتٞم٤مرهؿ اًمرضم٤مل أو

 يم٤من ذًمؽ ٕن إومم: اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج اًمتؼمج، قمٚمٞمٝمـ حيرم ومل اجلٞمقب قمغم سم٤مخلٛمر

 ُمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟمص ضمٝم٦م ُمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ًم٤ٌمؾًم٤م ذًمؽ ذم اًمْم٤مسمط وًمٞمس ٕوئلؽ قم٤مدة

 حيرم وهمػمه اًمقاضم٥م هق ذًمؽ إن: ي٘م٤مل سمحٞم٨م قمٝمده قمغم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قم٤مدة ضمٝم٦م



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

62 

 إذا اعمرأة ظمٚمػ يٜمجره  سمحٞم٨م اًمذيؾ، ـمقيالت صمٞم٤مسًم٤م يٚمًٌـ يمـ قمٝمده قمغم اًمٜم٤ًمء وم٢من

 ملسو هيلع هللا ىلص هنك ح٤م وهلذا اًمٙمٕمٌلم، يٌٚمغ ٓ طمتك ذيٚمف يِمٛمر سم٠من ُم٠مُمقر واًمرضمؾ ظمرضم٧م،

 إذن: ًمف ىمٞمؾ ،شؿمؼًما  يرظملم: »ىم٤مل وم٤مًمٜم٤ًمء؟: ًمف وىمٞمؾ اإلزار إؾم٤ٌمل قمـ اًمرضم٤مل

 طمتكش صحٞمح طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل ،شقمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقم٤م: »ىم٤مل ؾمقىمٝمـ شمٜمٙمِمػ

 سمف ُمرت صمؿ ىمذر ُمٙم٤من قمغم ذيٚمٝم٤م ضمرت إذا ًمٚمٛمرأة رظمص أنف روي ذًمؽ ٕضمؾ إٟمف

 أمحد ُمذه٥م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىمقل وذًمؽ ،(1)سمذًمؽ يٓمٝمر أنف ـمٞم٥م ُمٙم٤من قمغم

 يمام سم٤مجل٤مُمد ومٞمٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م، ُمالىم٤مشمف يٙمثر اًمذي اًمٜمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م اعمجرور ضمٕمال وهمػمه

 ًمٚمًؽم، ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٞمس هذا إن صمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م، ُمالىم٤مِتام شمٙمرر ح٤م سم٤مجل٤مُمد: اًمًٌٞمالن يٓمٝمر

ة ًم٧ًٌم ومٚمق ويؾ اعمرأ ٤م أو ها ٤ًٌم واؾمًٕم٤م ظمٗمًّ  سمحٞم٨م اجلٚم٤ٌمب ومقىمف وشمدزم يم٤معمٕمرق صٚم

 يٌدي اًمذي اًمٚملم اخلػ سمخالف ًمٚمٛم٘مّمقد حمّماًل  ًمٙم٤من اًم٘مدم: طمجؿ ئمٝمر ٓ

 وومروة ضم٦ٌم ًم٧ًٌم ًمق اعمرأة ويمذًمؽ اًمرضم٤مل، ًم٤ٌمس ُمـ هذا وم٢من اًم٘مدم، طمجؿ

 يٚمًٌـ اًمٜم٤ًمء يٙمـ مل: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق ذًمؽ، قمـ شمٜمف مل اًمؼمد ًمدومع ذًمؽ إمم حل٤مضمتٝم٤م

 ويمقهن٤م اًمٙمًقة همٚمظ إمم حتت٤مج اًم٤ٌمردة وم٤مًمٌالد سم٤محل٤مضم٦م، يتٕمٚمؼ ذًمؽ وم٢من: ىمٚمٜم٤م اًمٗمراء؟

 .احل٤مرة اًمٌالد ذم ذًمؽ إمم حيت٩م مل وإن ُمدومئ٦م

 ُم٤م وهق ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح وُم٤م ًمٚمرضم٤مل يّمٚمح ُم٤م إمم يٕمقد واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس سملم وم٤مًمٗم٤مرىم٦م

ؾمتت٤مر ُم٠مُمقرات وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٜم٤ًمء، سمف ي١مُمر وُم٤م اًمرضم٤مل سمف ي١مُمر ُم٤م ٟم٤مؾم٥م طمتج٤مب سم٤ٓم  دون وٓا

ذان ذم اًمّمقت رومع هل٤م ينمع مل وهلذا واًمٔمٝمقر: اًمتؼمج : وًمٕمٚمف يمذا» اًمّمٕمقد وٓ واًمتٚمٌٞم٦م ٕا

 أن ُم٠مُمقر اًمرضمؾ وم٢من اًمرضمؾ يتجرد يمام اإلطمرام ذم اًمتجرد وٓ واعمروة اًمّمٗم٤م إممش اًمّمٕمقد ذم

 يٚمٌس ومال أقمْم٤مئف، ىمدر قمغم شمّمٜمع اًمتل وهل اعمٕمت٤مدة اًمثٞم٤مب يٚمٌس ٓ وأن رأؾمف يٙمِمػ

 اًمٕمقرة يًؽم ُم٤م إمم حمت٤مضًم٤م يم٤من ح٤م ًمٙمـ اخلػ، وٓ اًمؼمٟمس وٓ اًمناويؾ وٓ اًم٘مٛمٞمص

ُمر آظمر ذم ًمف رظمص ومٞمف، ويٛمٌم  أن ٟمٕمٚملم جيد مل وإذا هاويؾ، يٚمٌس أن إزاًرا جيد مل إذا ٕا

ًٓ  ذًمؽ وضمٕمؾ ظمٗملم، يٚمٌس  أو عمرض ظم٤مص٦م طم٤مضم٦م إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م سمخالف اًمٕم٤مُم٦م، ًمٚمح٤مضم٦م سمد

يمثرون وظم٤مًمٗمف اًم٘مٞم٤مس، هذا طمٜمٞمٗم٦م أبق ـمرد وهلذا ًمًٌف إذا اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف وم٢من  سمرد،  ًمٚمحدي٨م ٕا

                                                           

 اعمِمٕمر" روي: "سمٚمٗمظ ومتّمديره  ،"81 ص" ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرشمف ؿم٤مهًدا ًمف ٕن صحٞمح: احلدي٨م: ىمٚم٧م  (1)

 [.ُمٜمف. ]يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس  سمْمٕمٗمف، اصٓمالطًم٤م
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 ٕهن٤م اًمٚم٤ٌمس: ُمـ رء قمـ شمٜمف مل وم٢مهن٤م اعمرأة وأُم٤م وهذا، هذا سملم اًمٗمرق وٕضمؾ ،1اًمّمحٞمح

طمتج٤مب، سم٤مٓؾمتت٤مر ُم٠مُمقرة  شمٚمٌس وأن شمٜمت٘م٥م أن ُمٜمٕم٧م ًمٙمـ ذًمؽ، ود هل٤م ينمع ومال وٓا

 .إًمٞمف ِب٤م طم٤مضم٦م وٓ اًمٕمْمق ىمدر قمغم ُمّمٜمقع ًم٤ٌمس ذًمؽ ٕن اًم٘مٗم٤مزيـ:

 أمحد ُمذه٥م ذم ىمقًملم قمغم يمٌدٟمف؟ أو اًمرضمؾ يمرأس وضمٝمٝم٤م هؾ اًمٗم٘مٝم٤مء شمٜم٤مزع وىمد

 قمـ دم٤مومٞمف أن رأؾمٝم٤م ومقق ُمـ اًمثقب ؾمدًم٧م إذا أُمره٤م يمرأؾمف، وضمٝمٝم٤م ضمٕمؾ ومٛمـ وهمػمه

 قمـ شمٜمف مل: ىم٤مل -اًمّمحٞمح وهق- يم٤مًمٞمديـ ضمٕمٚمف وُمـ سمف، ئمٚمؾ ُم٤م اًمرأس قمـ جي٤مذم يمام اًمقضمف

ٟمت٘م٤مب قمـ هنٞم٧م وإٟمام اًمقضمف، ؾمؽم  قمـ اًمرضمؾ هنل يمام وذًمؽ اًم٘مٗم٤مزيـ، قمـ هنٞم٧م يمام ا

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وم٠مُم٤م اًمقضمف، ًمًؽم صٜمع وُم٤م اًمؼمىمع ُمٕمٜم٤مه ومٗمل ذًمؽ، وٟمحق واًمناويؾ، اًم٘مٛمٞمص

 اًمٞمديـ شمٖمٓمٞم٦م وُمثؾ وٟمحقه٤م، سم٤معمٚمحٗم٦م اًمٜمقم قمٜمد شمٖمٓمٞمتف ُمثؾ ومٝمق اًمرأس ومقق ُمـ يًدل سمام

 .ذًمؽ قمـ شمٜمف مل وهل سم٤مًمٙمٛملم

، يٜمت٘مٌقا  أن اًمرضم٤مل أراد ومٚمق  عمٜمٕمقا  اًمقضمقه، سم٤مدي٤مت اًمٜم٤ًمء ويدقمقا  ويتؼمىمٕمقا

 ،(1)أقمْم٤مئٝم٤م سملم دم٤مذم وٓ اًمّمالة، ذم دمتٛمع أن أُمرت اعمرأة ويمذًمؽ ذًمؽ، ُمـ

 ضمقف ذم يم٤مٟم٧م وًمق سمخامر، إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ومال رأؾمٝم٤م، شمٖمٓمل أن وأُمرت

 ٓ سمًؽم اًمنمع ضمٝم٦م ُمـ ُم٠مُمقرة أهن٤م قمغم ذًمؽ ومدل إضم٤مٟم٥م، ُمـ أطمد يراه٤م ٓ سمٞم٧م

٤م اًمرضمؾ سمف ي١مُمر ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد سمنم يره٤م مل وإن قمٚمٞمٝم٤م هلل طم٘مًّ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم

ـَ  ضْم َج  شَمؼَم   ﴾.إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 ش. هلـ ظمػم وسمٞمقِتـ اهلل ُم٤ًمضمد اهلل إُم٤مء متٜمٕمقا  ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىم٤مل

 وصالِت٤م طمجرِت٤م ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ خمدقمٝم٤م ذم إطمدايمـ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ داره٤م ذم وصالِت٤م داره٤م ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ طمجرِت٤م ذم

 ذم ح٤م يمٚمف وهذاش. ُمٕمل صالِت٤م ُمـ أومْمؾ ىمقُمٝم٤م ُمًجد ذم وصالِت٤م ىمقُمٝم٤م ُمًجد

 .وآطمتج٤مب آؾمتت٤مر ُمـ ذًمؽ

                                                           

  يرده،" أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم- ىمقًمف وقمٛمقم  هلذا، يِمٝمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ ٓ  (1)

 [.ُمٜمف. ]"وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم- اًمٜمٌل صالة صٗم٦م" آظمر ذم اًمتل اخل٤ممت٦م وراضمع
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 ودومع ًمٚمقىم٤مي٦م إصؾ ذم ضمٕمؾ يمالمه٤م اعمالسمس، ضمٜمس ُمـ اعم٤ًميمـ أن وُمٕمٚمقم

 احلر سمف اإلٟم٤ًمن يت٘مل وم٤مًمٚم٤ٌمس اعمٜمٗمٕم٦م، جلٚم٥م واًمنمب إيمؾ ضمٕمؾ يمام اًمير،

 ِب٤م ويت٘مل واًمؼمد احلر ِب٤م يت٘مل اعم٤ًميمـ ويمذًمؽ اًمٕمدو، ؾمالح سمف ويت٘مل واًمؼمد

ُ : ﴿شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمٕمدو، ـْ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َواّلل  ُ ﴿: وىم٤مل ﴾ؾَمَٙمٜم٤ًم سُمٞمُقشمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َواّلل 

ًٓ  ظَمَٚمَؼ  مِم ٤م ـَ  ًَمُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  فماَِل ٤ٌَملِ  ُِم سمِٞمَؾ  ًَمُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  َأيْمٜم٤َمًٟم٤م اجْلِ ا سمِٞمَؾ  احْلَر   شَمِ٘مٞمُٙمؿُ  َهَ ا  َوَهَ

ٚمُِٛمقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ  ُيتِؿه  يَمَذًمَِؽ  سَم٠ْمؾَمُٙمؿْ  شَمِ٘مٞمُٙمؿْ  ًْ  ُم٤م اعمقوع هذا ذم ومذيمر  ،﴾شُم

 ُم٤م ًمدومع إًمٞمف يْمٓمرون ُم٤م اًمًقرة أول ذم وذيمر ي١مذُّيؿ ىمد ُم٤م ًمدومع إًمٞمف حيت٤مضمقن

َنَْٕم٤ممَ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘م٤مل  ييهؿ، ْٕ  ،﴾شَم٠ْميُمُٚمقنَ  َوُِمٜمَْٝم٤م َوَُمٜم٤َمومِعُ  دِْفءٌ  ومِٞمَٝم٤م ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَ٘مَٝم٤م َوا

 ىم٤مل وهلذا ي١مذُّيؿ: واحلر ُّيٚمٙمٝمؿ، اًمؼمد ٕن اًمؼمد: سمف ويدومٕمقن سمف يًتدومئقن ُم٤م ومذيمر

 وىم٤مي٦م إظمرى أي٦م ذم يذيمر مل اًم٥ًٌم وهلذا أذى: واحلر سم١مس اًمؼمد: اًمٕمرب سمٕمض

 وذيمر اًمٜمٕمٛم٦م، سمف أتؿ ُم٤م ذيمر اًمًقرة أثٜم٤مء ذم وهق اًمًقرة أول ذم شم٘مدم ذًمؽ وم٢من اًمؼمد

 ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ  ُيتِؿه  يَمَذًمَِؽ : ﴿ىم٤مل وهلذا اًمٜمٕمؿ أصقل اًمًقرة أول ذم

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  ﴾. شُم

 ذم ُم٠مُمقرات واًمٜم٤ًمء اعم٤ًميمـ ُم٘مّمقد يِمٌف اًمثٞم٤مب ُم٘مّمقد أن هٜم٤م واعم٘مّمقد

 إمم أىمرب يم٤من مم٤م واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس اظمتٚمػ وم٢مذا وحيجٌٝمـ يًؽمهـ سمام هذا

 .ًمٚمرضم٤مل وده ويم٤من ًمٚمٜم٤ًمء يم٤من وآطمتج٤مب آؾمتت٤مر ُم٘مّمقد

 اًمرضم٤مل سملم اًمٗمرق: أطمدمه٤م: ُم٘مّمقدان ًمف اًمِم٤مرع أن شمٕمٚمؿ أن هذا وأصؾ

 سم٠مي ذًمؽ حلّمؾ اًمٗمرق، جمرد ُم٘مّمقده يم٤من ومٚمق اًمٜم٤ًمء اطمتج٤مب: واًمث٤مين واًمٜم٤ًمء،

 سمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد أن ذًمؽ ُمـ أبٚمغ سمؾ ذًمؽ وم٤ًمد شم٘مدم وىمد آظمتالف سمف طمّمؾ وضمف

 إطمٙم٤مم ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ قمغم ًمٞمؽمشم٥م واًمذُمل، اعمًٚمؿ سملم اًمٗمرق إفمٝم٤مر اًمذُم٦م أهؾ

 قمغم اًمٓم٤مئٗمت٤من اصٓمٚمح٧م ًم٤ٌمس سم٠مي حيّمؾ هذا أن وُمٕمٚمقم يٜم٤مؾمٌف، ُم٤م اًمٔم٤مهرة

 إبٞمض ًم٤ٌمس وم٢من اًمٗمرق ُمـ أظمص هق ُم٤م ذًمؽ ذم روقمل وم٘مد هذا وُمع سمف، اًمتٛمٞمٞمز

 ومٞمف ويمٗمٜمقا  أطمٞم٤مؤيمؿ ومٚمٞمٚمًٌف سم٤مًمٌٞم٤مض قمٚمٞمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام همػمه ُمـ أومْمؾ يم٤من ح٤م

 اإلؾمالم أهؾ وًم٤ٌمس إبٞمض اًمذُم٦م أهؾ ًم٤ٌمس جيٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ يٙمـ مل ،شُمقشم٤ميمؿ
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 اًمِمٕمقر ذم ويمذًمؽ سم٤مًمٕمٙمس إُمر سمؾ ذًمؽ وٟمحق وإديمـ يم٤مًمٕمًكم  اعمّمٌقغ،

 ٓ سمؾ اًمٗمرق، جمرد سمف اعم٘مّمقد ًمٞمس واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس ذم إُمر ومٙمذًمؽ وهمػمه٤م

 .وآؾمتت٤مر آطمتج٤مب ضم٤مٟم٥م رقم٤مي٦م ُمـ سمد

 سمٞمٜمٝمـ اًمٗمرق دون وؾمؽمهـ اًمٜم٤ًمء طمج٥م جمرد اعم٘مّمقد ًمٞمس أجًْم٤م ويمذًمؽ

 يًؽم ومٞمام اؿمؽميمقا  اًمّمٜمٗملم أن ىمدر ًمق طمتك ُم٘مّمقد أجًْم٤م اًمٗمرق سمؾ اًمرضم٤مل: وسملم

 هذا سملم ىمد شمٕم٤ممم واهلل ذًمؽ، قمـ ًمٜمٝمقا  اًمّمٜمٗملم ًم٤ٌمس يِمتٌف سمحٞم٨م وحيج٥م

٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف أجًْم٤م اعم٘مّمقد ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
 اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ُيْدٟملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  يٕمرومـ يمقهنـ ومجٕمؾ ،﴾ُي١ْمَذْي

: ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اًمتِمٌف سمٚمٗمظ اًمٜمٝمل صٞمٖم٦م ضم٤مءت وهلذا ُم٘مّمقًدا أُمًرا  اًمٗم٤مرق سم٤مًمٚم٤ٌمس

 ومٕمٚمؼ ،شسم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ واعمتِمٌٝملم سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتِمٌٝم٤مت اهلل ًمٕمـ»

 .أظمر سمّمٗم٦م يتّمػ صٜمػ يمؾ وسمٙمقن اًمتِمٌف سم٤مؾمؿ احلٙمؿ

ط اىمتْم٤مء» ذم اًم٘م٤مقمدة هذه سمًٓمٜم٤م وىمد ش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

٤ًٌم شمقرث اًمٔم٤مهرة إُمقر ذم اعمِم٤مِب٦م أن وسمٞمٜم٤م  وإقمامل إظمالق ذم وشمِم٤مُِب٤ًم شمٜم٤مؾم

 ُمـ يمؾ وهنل إقمراب، وُمِم٤مِب٦م إقم٤مضمؿ وُمِم٤مِب٦م اًمٙمٗم٤مر ُمِم٤مِب٦م قمـ هنٞمٜم٤م وهلذا

 .أظمر اًمّمٜمػ ُمِم٤مِب٦م قمـ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 سمف يٗميض طمتك شمِمٌٝمف سمح٥ًم أظمالىمٝمـ ُمـ يٙمت٥ًم سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتِمٌف واًمرضمؾ

ة، يم٠منف ٟمٗمًف ُمـ واًمتٛمٙملم اعمحض اًمتخٜم٨م إمم إُمر  ُم٘مدُم٦م اًمٖمٜم٤مء يم٤من وح٤م اُمرأ

   ش.خم٤مٟمٞم٨م»اعمٖمٜملم اًمرضم٤مل يًٛمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤ًمء، قمٛمؾ ُمـ ويم٤من ذًمؽ

ة  اًمتؼمج ُمـ ومٞمٝم٤م يّمػم طمتك أظمالىمٝمؿ ُمـ شمٙمت٥ًم سم٤مًمرضم٤مل اعمتِمٌٝم٦م واعمرأ

 اًمرضمؾ، ئمٝمره يمام سمدهن٤م شمٔمٝمر أن إمم سمٌٕمْمٝمـ يٗميض ىمد ُم٤م اًمرضم٤مل وُمِم٤مِب٦م واًمؼموز

 ُم٤م إومٕم٤مل ُمـ وشمٗمٕمؾ اًمٜم٤ًمء، قمغم اًمرضم٤مل يٕمٚمق يمام اًمرضم٤مل قمغم شمٕمٚمق أن وشمٓمٚم٥م

 .اعمِم٤مِب٦م سمٛمجرد حيّمؾ ىمد اًم٘مدر وهذا ًمٚمٜم٤ًمء، اعمنموع واخلٗمر احلٞم٤مء يٜم٤مذم
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 اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٛمٞمز ومرق واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس سملم يٙمقن أن ُمـ سمد ٓ أنف شمٌلم وإذا

ؾمتت٤مر ُمـ ومٞمف اًمٜم٤ًمء ًم٤ٌمس يٙمقن وأن  أصؾ فمٝمر ذًمؽ، ُم٘مّمقد حيّمؾ ُم٤م وآطمتج٤مب ٓا

 ؾم٤مشمًرا  يم٤من وإن اعمرأة، قمٜمف هنٞم٧م اًمرضم٤مل ًمٌس هم٤مًمٌف يم٤من إذا اًمٚم٤ٌمس أن وشمٌلم اًم٤ٌمب هذا

 هذا ُمثؾ قمـ واًمٜمٝمل اًمٜم٤ًمء دون اًمرضم٤مل يٚمًٌٝم٤م أن اًمٌالد سمٕمض قم٤مدة ضمرت اًمتل يم٤مًمٗمراضمل

 يم٤من سمام اًمٜم٤ًمء ومٞمف ي١مُمر ومٝمذا اًمًؽم ٟمٗمس إمم قم٤مئًدا اًمٗمرق يم٤من ُم٤م وأُم٤م اًمٕم٤مدات[ سمتٖمػم] يتٖمػم

 واعمِم٤مِب٦م، اًمًؽم ىمٚم٦م اًمٚم٤ٌمس ذم اضمتٛمع وم٢مذا ذًمؽ سمدون حيّمؾ اًمٗمرق أن ىمدر وًمق. .. أؾمؽم

   ش.أقمٚمؿ واهلل. اًمقضمٝملم ُمـ قمٜمف هنل

 ([141) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 :اجلؾباب رشوط مـ افسابع افؼط

 (افؽاؾرات فباس يشبف ٓ أن) 

 شواًمؼماء اًمقٓء ىمًؿ» اعمٜمٝم٩م ضم٤مُمع ُمـ اًم٤ًمسمع اعمجٚمد :اًمنمط هذا ذم يراضمع] 

 شمِمٌف طمرُم٦م ذًمؽ ذم سمام قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام اًمتِمٌف طمٙمؿ ذم هٜم٤مك اًمِمٞم  يمالم ٟم٘مٚمٜم٤م وم٘مد

  [.ًم٤ٌمؾمٝمـ ذم سم٤مًمٙم٤مومرات اعمًٚمامت

 افصحابقات هدي مـ ـان افقجف وشس افـؼاب

 ،اإلؾمالم ُمـ اإلؾمٗم٤مر وم٢من أؾمٗمري:! اهلل أُم٦م ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمٜمٙمرش. اًمٗمجقر ُمـ اًمٜم٘م٤مب وإن

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ ٕنف ُمٜمٙمر: ومٝمق ُمتٜمف: وأُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 همػم اعمرأة شمٜم٘م٥م إىمرار قمغم يدل وم٢مٟمف وهمػمه: اًمٌخ٤مري رواه. شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ،اعمحرُم٦م

 ويًؽمن ،يٜمت٘مٌـ يمـ وم٢مهنـ اًمٗم٤موالت: اًمّمح٤مسمٞم٤مت ُمـ يمثػم قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وهذا ،اعمحرُم٦م

 ذم قم٘مدشمف يمٜم٧م ظم٤مص ومّمؾ ذم ىمديامً  ذًمؽ ذطم٧م يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم وضمقهٝمـ

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف :شاًمقضمف ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م» :قمٜمقان حت٧مش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»يمت٤ميب

ـمالع صم٤مر قمغم ٓا  ش.51-47 ص» ذًمؽ ذم اًمقاردة ا

 .(475/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



 أى على األدلة مو

 بعوزة ليس الوجٌ
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69 

 بعقرة فقس افقجف أن ظذ إدفة مـ

  .شاًمٜم٤ًمء يٕمٜمل» شاحلالل إشمٞم٤من أقمامًمٙمؿ أُم٤مصمؾ ُمـ» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمـ اًمٓمؼماين ـمريؼ ُمـ ش22/  2» شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش231/  4» أمحد أظمرضمف

 :ىم٤مل إنامري يمٌِم٦م أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل احلرازي ؾمٕمٞمد سمـ أزهر قمـ ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م اهمتًؾ وىمد ظمرج صمؿ ،ومدظمؾ أصح٤مسمف ذم ضم٤مًم٤ًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 اًمٜم٤ًمء ؿمٝمقة ىمٚمٌل ذم ومقىمع ومالٟم٦م يب ُمرت ،أضمؾ: ىم٤مل رء؟ يم٤من ىمد اهلل رؾمقل

 .ش... أُم٤مصمؾ ُمـ وم٢مٟمف وم٤مومٕمٚمقا  ومٙمذًمؽ ،وم٠مصٌتٝم٤م أزواضمل سمٕمض وم٠متٞم٧م

 ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م اعمرأة أن ،أضمؾ: وىمقًمف اًم٘مّم٦م ُمـ واًمٔم٤مهر [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمت٤ميب ذم طم٘م٘متف يمٜم٧م ُم٤م وهذا ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ ومٝمق ،اًمقضمف

 .ُمرات ـمٌع وىمد شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 .(303/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بعقرة فقس افقجف أن ظذ إدفة مـ

 اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمّمكم رأجتٜم٤م ًم٘مد» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .شسمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م وٟمٜمٍمف ،ُمروـمٜم٤م ذم

 قمغم وإدًم٦م. سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ وهق [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وإورع ،وم٤مٕومْمؾ وإٓ ،يمِمٗمف جيقز أنف ،سمٕمقرة ًمٞمس يمقٟمف وُمٕمٜمك .ُمتٙم٤مصمرة ذًمؽ

 ؿم٤مء وُمـ ،واطمدا ىمقٓ ؾمؽمه ومٞمج٥م. ُمزيٜم٤م يم٤من إذا وأُم٤م. مجٞمال يم٤من إذا ٓؾمٞمام ،ؾمؽمه

  .وم٠موقمك مجع وم٢مٟمف شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» سمٙمت٤مسمٜم٤م ومٕمٚمٞمف ،اإلمج٤مل هذا شمٗمّمٞمؾ

 .(151/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 افـؼاب حؽؿ دم وافتػريط اإلؾراط

ص٤مهمر قمٜمد اًمٕمٚمؿ يٚمتٛمس أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  .شٕا

ٞمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  ذم وم٘مف سمٖمػم يتٙمٚمٛمقن اًمذيـ اجلٝمٚم٦م: هٜم٤م سم٤مٕص٤مهمر اعمراد أن زم يٌدو: شمٌٜم

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمثٚم٦م وُمـ ،شاًمٕمٚمؿ اٟمتزاع» طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،ويْمٚمقن ومٞمْمٚمقن ،واًًم  ذاك ٕا

 شمذيمػم» ؾمامه ومٞمام آظمر ومٕم٤مروف! شاًمٜم٘م٤مب ومروٞم٦م ذم اًمٚم٤ٌمب» أؾمامه٤م رؾم٤مًم٦م يمت٥م اًمذي اعمٍمي

صح٤مب ؾمتح٤ٌمب وهق سمٞمٜمٝمام واحلؼ! شاًمٜم٘م٤مب سمتحريؿ ٕا  .ٓا

 .(310/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسؾػ ظـد افقجف ـشػ ظذ افعؿؾ جريان ظذ إدفة مـ

ٞمّم٦م قمـ قرة ذم اعمرأة ٟمِم٤مرك يمٜم٤م»: ىم٤مل شخميم صم٘م٦م وهق» ضم٤مسمر سمـ ىم  اًم٘مرآن ُمـ اًًم

 ضمٌٞمٜمٝم٤م ومرأى ،ٟمٗمر صمالث ذم سمٞمتف ذم ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م  ،ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م

ٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل: وىم٤مًم٧م ،ومٖمْم٧ٌم أتحٚم٘مٞمٜمف؟: وم٘م٤مل! يؼمق  وم٢من ،قمٚمٞمٝم٤م وم٤مدظمكم :ىم٤مل. اُمرأتؽ ضم

 قمٌد وم٘م٤مل ،شمٗمٕمٚمف رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ،سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل شمٗمٕمٚمف يم٤مٟم٧م

 واعمًتقؿمامت اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ُمًٕمقد سمـ اهلل

 .شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ،ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت واعمتٜمٛمّم٤مت واًمٜم٤مُمّم٤مت[ واًمقاصالت]

 اعمرأة وضمف» أن قمغم دًمٞمؾ يؼمق اًمٕمجقز ضمٌلم ُمًٕمقد اسمـ رؤي٦م وذم هذا [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

صم٤مر ،شسمٕمقرة ًمٞمس  اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» ذم سمٕمْمٝم٤م ؾم٘م٧م وىمد ،وومٕمال ىمقٓ يمثػمة ذًمؽ ذم وا

 ُمـ اًمٕمجقز ٕن ،ذًمؽ قمغم اًمرواي٦م هذه ذم دًمٞمؾ ٓ سم٠منف اًمٌٕمض زقمٛمف ُم٤م وأُم٤م. شاعمًٚمٛم٦م

 وإٟمام ،خيٗمك ٓ يمام ىم٤مقمدة شمٙمقن أن قمجقزا يمقهن٤م ُمـ يٚمزم ومال ،قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م ومٝمق! اًم٘مقاقمد

دًم٦م ُمـ هٜم٤مك ذيمر وومٞمام ،اؾمتِمٝم٤مدا ذًمؽ ذيمرٟم٤م  .يمٗم٤مي٦م ٕا

 .(6/1/694) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وأخقفا أبقفا ظذ حتك فؾؿرأة افقجف ـشػ حرم مـ ظذ افرد

 وقمغم: ىم٤مل ،هل٤م وهٌف ىمد يم٤من سمٕمٌد وم٤مـمٛم٦م أتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: أنس قمـ صم٤مسم٧م قمـ

 سمف همٓم٧م وإذا ،رضمٚمٞمٝم٤م يٌٚمغ مل رأؾمٝم٤م سمف ىمٜمٕم٧م إذا صمقب قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م

 إٟمام سم٠مس قمٚمٞمؽ ًمٞمس إٟمف» :ىم٤مل ،شمٚم٘مك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى ومٚمام ،رأؾمٝم٤م يٌٚمغ مل رضمٚمٞمٝم٤م

 .شوهمالُمؽ أبقك هق

 رأؾمٝم٤م قمـ اًمٌٜم٧م يمِمػ ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إقمغم أيب إؾمت٤مذ قمغم سيح رد ومٗمٞمف ،أجْم٤م وهمالُمٝم٤م سمؾ ،أبٞمٝم٤م أُم٤مم ورضمٚمٞمٝم٤م

 - 292 - 289 ص» شاحلج٤مب» يمت٤مسمف ذم سح طمٞم٨م - اهلل رمحف - اعمقدودي

 طمتك - واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ - قمقرِت٤م يمِمػ ًمٚمٛمرأة حيؾ ٓ أنف شاًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم

 ُمٙم٤من ذم ذًمؽ وأيمد! ش ُمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمرأة وطمتك»: ىم٤مل! اسمٜمٝم٤م أو أظمٞمٝم٤م أو قمٛمٝم٤م أو ٕبٞمٝم٤م

 ذم ٟمنم شمٕم٘مٞم٥م ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٚمٞمف رددت يمٜم٧م وىمد!  ش273 - 272 ص» آظمر

 ٕنٜمل ،قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛملم ُمـ - وإحل٤مح سمؾ - سمٓمٚم٥م إومم اًمٓمٌٕم٦م ُمـ يمت٤مسمف آظمر

 ٓ: وؾمٞمٓمٝمؿ وم٘م٤مل ،اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم يٓمٚمع أن دون ذًمؽ قمغم اعم١مًمػ ُمقاوم٘م٦م اؾمتٌٕمدت

 ُمـ ًمٜم٤م يٌدو ىمد ُم٤م قمغم ُمقاوم٘متف قمغم اعمقدودي إؾمت٤مذ ُمع ُمتٗم٘مقن ٟمحـ ،قمٚمٞمؽ

 ٓ سم٠من إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ؾم٤مرع طمتك اعم١مًمػ إمم يّمؾ اًمٙمت٤مب يم٤مد ُم٤م وًمٙمـ. شمٕمٚمٞمؼ

. صٖمػمة رؾم٤مًم٦م ذم رده ومٓمٌٕمقا  ،شاًمتٕم٘مٞم٥م» قمغم سمرده ي٠متٞمٝمؿ طمتك اًمٙمت٤مب يٜمنموا

 شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم سمٕمْمٝم٤م سمٞمٜم٧م ،وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ضمديدة أظمٓم٤مء وومٞمٝم٤م

 وضمف ذم اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم اًمتٜم٤مىمض يمثػم وهق  ،شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 52 - 42 ص»

 عمـ ضمدا واوح وهذا ،ومٞمف ظم٤مص ًمرأي ُمٓمٛمئـ همػم يم٤من أنف قمغم يدل شمٜم٤مىمْم٤م اعمرأة

 .ًمٌٞم٤مٟمف أن جم٤مل وٓ ،ومٞمف يمالُمف شمتٌع

 .(872-869/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 حمارمفا ظذ حتك ظقرة ادرأة بلن افؼقل ظذ افرد

ل َأْدقُمق يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َوقَمـ ؾْماَلمِ  إمَِم  ُأُمِّ يَم٦ٌم، َوِهَل  اإْلِ  َيْقًُم٤م وَمَدقَمْقُِت٤َم ُُمنْمِ

  َرؾُمقلِ  ذِم  وَم٠َمؾْمَٛمَٕمْتٜمِل
ِ
ُ  َصغم   اّلل    َرؾُمقُل  وَم٠َمتَْٞم٧ُم  أيمره، َُم٤م َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

ِ
ُ  َصغم   اّلل   اّلل 

  َرؾُمقَل  َي٤م ىُمْٚم٧ُم  َأبِْٙمل َوَأن٤َم َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ 
ِ
َ  اْدعُ : اّلل  : وَمَ٘م٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ُأم   َُّيِْدَي  َأنْ  اّلل 

ا  وَمَخَرضْم٧ُم ش.  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ُأم   اْهدِ  اًمٚم ُٝمؿ  » ٌْنِمً َت ًْ ِلِّ  سمَِدقْمَقةِ  ُُم ُ  َصغم   اًمٜمٌ   وَمَٚمام   َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

ُت  ٤ٌَمِب  إمَِم  ِسْ ِٛمَٕم٧ْم  جُم٤َمٍف، ُهقَ  وَم٢ِمَذا اًْم ًَ ل وَم  َأب٤َم َي٤م َُمَٙم٤مَٟمَؽ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ىَمَدَُمل   ظَمِْمَػ  ُأُمِّ

َٚم٧ْم  :َىَم٤مل اَح٤مء، ظمْمخْم٦م َوؾمٛمٕم٧م ُهَرْيَرة، ًَ ٧ْم  وَم٤مهْمَت ًَ ـْ  َوقَمِجَٚم٧ْم  ِدْرقَمَٝم٤م وَمَٚمٌِ  قَم

٤ٌَمَب  وَمَٗمَتَح٧ِم  مِخ٤َمِرَه٤م، ٓ   إَِلَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ  ُهَرْيَرةَ  أب٤م َي٤م ىَم٤مًَم٧ْم  صُمؿ   اًْم ُ  إِ ًدا َأن   َوَأؿْمَٝمدُ  اّلل  ٛم   حُمَ

ٌُْدهُ    َرؾُمقلِ  إمَِم  ضَمْٕم٧ُم وَمرَ  َوَرؾُمقًُمُف، قَم
ِ
ُ  َصغم   اّلل  ـَ  َأبِْٙمل َوَأن٤َم َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل   اًْمَٗمرح ُِم

 .ُُمًٚمؿ َرَواهُ . ظمػما  َوىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  َوأثْٜمك اهلل وَمَحٛمدَ 

 ُمـ مخ٤مره٤م شمريم٧م أي [:مخارها ظـ وظجؾت: ظبارة ظذ تعؾقؼا اإلمام ؿال]

 وأن ،مخ٤مر دون اسمٜمٝم٤م أُم٤مم إم فمٝمقر ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ وومٞمف: ىمٚم٧م. اًمٕمجٚم٦م

 ذم اعمقدودي اًمٕمالُم٦م إؾمت٤مذ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة ًمٞمس رأؾمٝم٤م

 اًمذي قمٚمٞمف شمٕم٘مٌل ذم أوردِت٤م يمٜم٧م يمثػمة أدًم٦م ُمـ دًمٞمؾ وهق شاحلج٤مب» اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف

 يم٤من قمام ومٞمف شمراضمع اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم يمراس ذم رد إؾمت٤مذ ٟمنم صمؿ. يمت٤مسمف آظمر ذم ٟمنم يم٤من

 فمؾ وًمٙمٜمف. وومْمٚمف إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا ،اجلقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم إًمٞمف ذه٥م

ة أن وهق أظمر سمرأجف ُمتٛمًًٙم٤م  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ٓ يمٚمٝمؿ اعمح٤مرم قمغم قمقرة اعمرأ

 ،اًمزًمؾ وجيٜمٌٜم٤م ظمٓم٤مٟم٤م يًدد أن شمٕم٤ممم اهلل ٟم٠ًمل! إضم٤مٟم٥م أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ أُم٤مُمٝمؿ

 .اًمٗمْمؾ ُمـ وإي٤مه ويزيدٟم٤م

 أم ومٝمذه ،وإدب احلِمٛم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم هذا

 طم٤مل ُمـ هذا وم٠مجـ ،اًمٕمجٚم٦م ًمقٓ ُمتخٛمرة إٓ اسمٜمٝم٤م أُم٤مم شمٔمٝمر أٓ ودت هريرة ايب

 هلـ حمرُم٤م ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمـ أىم٤مرِبـ أُم٤مم ئمٝمرن اًماليت اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء إيمثر

 إًمٞمف وصؾ مم٤م اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ،واًمّمدور وإومخ٤مذ ،واًمٜمحقر اًمِمٕمقر سم٤مدي٤مت
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 . اًمرضم٤مل ُمـ واًمٖمػمة اًمٜم٤ًمء ذم احلٞم٤مء ىمٚم٦م ُمـ احل٤مل

 (8 طم٤مؿمٞم٦م (1654-1653/ 3) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 إبراز ظؾقفـ حيرم ـان ادممـغ أمفات أن زظؿ مـ ظذ افرد

  متؾػعات متـؼبات ــ وفق أصخاصفـ

ـ   ُأِذن ىمد إٟم ف» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] ـَ  أن ًَمُٙم ، خَتْرضْم ـ  : رواي٦م وذم حل٤مضمتٙم

ـ    واسمـ  ،ش7/6» وُمًٚمؿ  ،ش5237 و 4795و 147» اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش. حلقائجُٙم

 ـمريؼ ُمـش 6/56» وأمحد  ،ش7/88» واًمٌٞمٝم٘مل  ،ش28/39ش »اًمتٗمًػم» ذم ضمرير

 ُم٤م سمٕمد ؾمقدة ظمرضم٧م :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

َب  ة ويم٤مٟم٧م -حل٤مضمتٝم٤م احلج٤مب رُضِ  ومرآه٤م ،-يٕمرومٝم٤م ُمـ قمغم ختٗمك ٓ ضمًٞمٛم٦م اُمرأ

! خترضملم؟ يمٞمػ وم٤مٟمٔمري قمٚمٞمٜم٤م، ختٗملم ُم٤م! واهلل أُم٤م! ؾمقدة ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ومدظمٚم٧م قَمَرق، يده وذم ًمٞمتٕمِمك وإٟمف سمٞمتل، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل راضمٕم٦م، وم٤مٟمٙمٗم٠مت

: ىم٤مًم٧م ويمذا، يمذا قمٛمر زم وم٘م٤مل طم٤مضمتل، ًمٌٕمض ظمرضم٧م إين! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 ومذيمره:. .. وم٘م٤مل ،-ووٕمف ُم٤م يده ذم اًمٕمَرَق  وإن -قمٜمف ُرومع صمؿ إًمٞمف، اهلل وم٠موطمك

 رواي٦م هذه .ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وهل ًمٚمٌٞمٝم٘مل، إظمرى واًمرواي٦م ًمٚمٌخ٤مري، واًمًٞم٤مق

: ىمقًمف ذم -اهلل رمحف -اًمزهري ؿمٝم٤مب اسمـ ظم٤مًمٗمف وىمد ،-اهلل رمحف -قمروة سمـ هِم٤مم

 اًمٜمٌل أزواج أن :قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ: اًمزهري وم٘م٤مل ،شاحلج٤مب رضب سمٕمدُم٤م».. 

زن إذا سم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ ملسو هيلع هللا ىلص  ي٘مقل قمٛمر ومٙم٤من -أومٞمح صٕمٞمد وهق -اعمٜم٤مصع إمم شمؼم 

 سمٜم٧م ؾمقدة ومخرضم٧م يٗمٕمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ ومٚمؿ. ٟم٤ًمءك اطمُج٥ْم : ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل

ة ويم٤مٟم٧م -قِمِم٤مءً  اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج زُمٕم٦م : قمٛمر ومٜم٤مداه٤م ،-ـمقيٚم٦م اُمرأ

 ي٤م] » احلج٤مب آي٦م اهلل وم٠منزل احلج٤مب، يٜمزل أن قمغم طمرص٤مً ! ؾمقدة ي٤م قمرومٜم٤مك ىمد أٓ

 أظمرضمف [.53/إطمزاب[ ]أي٦م....ش اًمٜمٌل سمٞمقت شمدظمٚمقا  ٓ آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م

 واسمـ ،ش2/392ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي أجْم٤ًم، وُمًٚمؿ ،ش146» اًمٌخ٤مري
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 وؾمٜمده٤م ضمرير، ٓسمـ واًمزي٤مدة ،ش6/223» وأمحد أجْم٤ًم، واًمٌٞمٝم٘مل ،ش28/29» ضمرير

ٟم٦م ٕيبش 1/249» احل٤مومظ وقمزاه٤م ضمٞمد،  طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وهل٤م ش.صحٞمحف» ذم قمقا

 وؾمٞم٠ميت وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم» ذم اعمٕمرووم٦م زيٜم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوج ىمّم٦م ذم أنس

ً، اًمروايتلم سملم آظمتالف اًم٘م٤مرئ ويرى .هٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً   ومٗمل فم٤مهرا

 ٟمزًم٧م أهن٤م اًمزهري رواي٦م وذم احلج٤مب، آي٦م ٟمزول سمٕمد وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م أن هِم٤مم رواي٦م

 ش.إول واعمِمٝمقرش: »3/525ش »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م،

 سمْمٕمػ ومٍمح  ،ش1575 -1574/ 3ش »اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اًمٕمريب اسمـ وسم٤مًمغ

 أن قمغم ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م محؾ سم٠من اًمروايتلم، سملم ومجٛمع احل٤مومظ وأُم٤م اًمزهري رواي٦م

 حيج٥م أن أطم٥م أراد: ُم٤م سمقومؼ إُمر وىمع ومٚمام وضمقهٝمـ، سمًؽم إُمر أوًٓ  أراد قمٛمر

 هِم٤مم: رواي٦م ذم يمام يٕمٜمل اًميورة، ٕضمؾ جي٥م ومٚمؿ اًمتًؽم: ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م أؿمخ٤مصٝمـ

: أوهل٤م :طم٤مٓت احل٤مضم٤مت ىمْم٤مء قمٜمد اًمتًؽم ذم هلـ يم٤من وم٘مد هذا: وقمغم» :ىم٤مل صمؿ

: اًمزهري طمدي٨م ذم قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م يمام اًمٜمٝم٤مر، دون سم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ ٕهنـ سم٤مًمٔمٚمٛم٦م:

 ُمٕمل ومخرضم٧مش: »اإلومؽ ىمّم٦م» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم وؾمٞم٠ميت ،شسم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ»

ُزٟم٤م، وهق اعمٜم٤مصع ىِمٌؾ ُمًٓمح أم  ٟمزل صمؿ ش.ًمٞمؾ إمم ًمٞمالً  إٓ ٟمخرج ٓ ويمٜم٤م ُُمَتؼَم 

 ًمًقدة قمٛمر ىم٤مل وهلذا شمتٛمٞمز، رسمام أؿمخ٤مصٝمـ يم٤مٟم٧م ًمٙمـ سم٤مًمثٞم٤مب، ومتًؽمن احلج٤مب

 اًمُٙمٜمُػ اختذت صمؿ ش.قمٚمٞمٜم٤م ختٗملم ُم٤م واهلل أُم٤مش: »احلج٤مب» ٟمزول سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم

: ومٞمٝم٤م وم٢من أجْم٤ًم:ش اإلومؽ ىمّم٦م» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمام ِب٤م ومتًؽمن اًمٌٞمقت ذم

: ىمٚم٧م ش.احلج٤مب آي٦م ٟمزول سمٕمدش اإلومؽ ىمّم٦م» ويم٤من ،شاًمُٙمٜمُػ شمتخذ أن ىمٌؾ وذًمؽ»

 ىمديامً  يزقمؿ ُمـ قمغم ردش اًميورة ٕضمؾ جي٥م: ومٚمؿ: »قمٛمر قمـ احل٤مومظ ىمقل وذم

ُرمُ  يم٤من اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أن وطمديث٤مً   ُمٜمت٘م٤ٌمت يمـ وًمق أؿمخ٤مصٝمـ، إسمراز قمٚمٞمٝمـ حَيْ

 صمؿش: »531 -8/532» وىم٤مل قمٞم٤مض، ًمٚم٘م٤ميض اًمزقمؿ هذا احل٤مومظ وقمزا  ُمتٚمٗمٕم٤مت،

 ؿمخّمٝم٤م، يرى أن قمـ اًمٜم٤ًمء ؾمؽمه٤م قمٛمر شمقذم ح٤م طمٗمّم٦م أنش: اعمقـم٠م» ذم سمام اؾمتدل

 ش.ؿمخّمٝم٤م ًمٞمًؽم ٟمٕمِمٝم٤م ومقق اًم٘م٦ٌم هل٤م ضمٕمٚم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م وأن

 وىمد قمٚمٞمٝمـ، ذًمؽ ومرض ُمـ ادقم٤مه ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس» :احل٤مومظ ىم٤مل
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 ُمٜمٝمـ يًٛمٕمقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من ويٓمٗمـ، حيججـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد يمـ

اُت  وهـ احلدي٨م ؽمِّ ًَ  اسمـ ىمقلش احل٩م» ذم شم٘مدم وىمد إؿمخ٤مص، ٓ إبدان ُُمَت

 أدريم٧م ىمد: ىم٤مل سمٕمده؟ أو احلج٤مب أىمٌؾ: قم٤مئِم٦م ـمقاف ًمف ذيمر ح٤م ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م

 سم٤مظمتّم٤مر اعمذيمقر اًمزقمؿ ذيمر أن سمٕمد آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤مل ش.احلج٤مب سمٕمد ذًمؽ

 ويٓمٗمـ، حيججـ يمـ أهنـ اًمقاردة إظم٤ٌمر يمثرة ىمقًمف: رد ذم واحل٤مصؾش: »9/337»

  ش.وسمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعم٤ًمضمد إمم وخيرضمـ

 قمغم يدل ٓ ومٕمؾ جمرد أنف: إًم . ..ش دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس: »احل٤مومظ ىمقل ووضمف :ؿؾت

ش اعمقـم٠م» ذم ذًمؽ أَرَ  مل وم٢مين :شاعمقـم٠م»ًمـ اًم٘م٤ميض قمزاه ُم٤م صح إن وهذا اعمزقمقُم٦م، اًمٗمروٞم٦م

دًم٦م ُمـ وًمٕمؾ .أقمٚمؿ واهلل قمٜمف: اًمٌح٨م ُمزيد سمٕمد اًمٚمٞمثل حيٞمك رواي٦م ُمـ اًمٞمقم اعمٕمروف  اًمتل ٕا

 احلج٤مب آي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم ذم -قمٜمف اهلل ريض -أنس طمدي٨م: -اهلل رمحف -احل٤مومظ ىم٤مًمف ُم٤م شم١ميد

 ُمـ أطمده٤م أذيمر وُمٓمقًٓ، خمتٍماً  سم٠مخٗم٤مظ قمٜمف ـمرق ُمـ ضم٤مء وىمد إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمذي

 اهلل ريض -وم٘م٤مل اعم٘م٤مم، شمٜم٤مؾم٥م همػمه ُمـ ه٤مُم٦م زي٤مدات ُمع  ،ش4792ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح»

ٔي٦م ِبذه اًمٜم٤مس أقمٚمؿ أن٤م :-قمٜمف  يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم زيٜم٥م أهدي٧م ح٤م: - احلج٤مب آي٦م ـ ا

ٞم٧م، ذم ُمٕمف  ضم٤مًمس، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل] يتحدصمقن، وم٘مٕمدوا اًم٘مقم، ودقم٤م ـمٕم٤مُم٤مً  صٜمع اًٌم

ً  أقُمٓمٞم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م]  ،[احل٤مئط إمم وضمٝمٝم٤م ُُمَقًمِّٞم٦َمٌ  وزوضمتف  صمؿ خيرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ  ،[مج٤ٓم

٤َم ي٤َم: ﴿شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل يتحدصمقن، ىمٕمقد وهؿ يرضمع، ـَ  أَُّيه ِلِّ  سمُٞمُقَت  شمَْدظُمٚمُقا  َٓ  آَُمٜمُقا  اًم ِذي  إِٓ   اًمٜمٌ 

ـَ  هَمػْمَ  ـمََٕم٤ممٍ  إمَِم  ًمَُٙمؿْ  ي١ُْمَذنَ  أَن  احلج٤مب، ومُيب ،﴾طِمَج٤مٍب  َوَراء ُِمـ: ﴿ىمقًمف إمم﴾ إِٟم٤َمهُ  ٟم٤َمفمِِري

 -ش 3217» اًمؽمُمذي ويمذا ُمٓمقًٓ،ش 151 -4/152» ُمًٚمؿ وأظمرضمف .اًم٘مقم وىم٤مم

ومم واًمزي٤مدة ،- وصححف ظمرى واًمزي٤مدة هلام، ٕا   ،ش22/26ش »اًمتٗمًػم» ذم ًمٚمٓمؼمي ٕا

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض -زيٜم٥م أن قمغم ىمقي٦م طمج٦م اًمزي٤مدشملم ه٤مشملم وذم: ىمٚم٧م .صحٞمح وؾمٜمده٤م

 سم٠مهن٤م إي٤مه٤م ووصٗمف احل٤مئط، إمم وضمٝمٝم٤م شمقًمٞم٦م أنس ًمذيمر يٙمـ مل وإٓ اًمقضمف، ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م

 ًمقش: »3/68ش »اًمرؾم٤مًم٦م قمٍم ذم اعمرأة حترير» ُم١مًمػ ىمقل وأُم٤م .شمذيمر وم٤مئدة مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م

ؽمه، اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ُٕمره٤م اًمقضمف ؾم٤مومرة يم٤مٟم٧م  ُمـ أنس وُمٜمع احلج٤مب إلًم٘م٤مء طم٤مضم٦م وٓ سًم

  :ذًمؽ قمغم وضمقايب ش!!اًمدظمقل
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 ُمـ اًمقضمف ؾمؽم ٕن قمٚمٞمٝم٤م: دًمٞمؾ ٓ دقمقى جمردش سمًؽمه ُٕمره٤م: »ىمقًمف :أوًٓ 

 سملّم  وهذا سمًؽمه، ي٠مُمره٤م طمتك واضم٤ًٌم، يٙمـ مل هذه احلج٤مب آي٦م ٟمزول ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص ٟم٤ًمئف

 ُمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمف..ش احلج٤مب إلًم٘م٤مء طم٤مضم٦م وٓ: »ىمقًمف: صم٤مٟمٞم٤مً  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك ٓ

 أؿمخ٤مص طمج٥م وهق وطمرارة، شمٙمٚمػ سمٙمؾ قمٜمف يداومع اًمذي رأجف قمغم فم٤مهرة،

 اًمتٙمٚمهؿ قمٜمد! َيَريٜمَٝمؿ هـ وٓ أؿمخ٤مصٝمـ، اًمرضم٤مل يرى ٓ ؾمؽم ظمٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص زوضم٤مشمف

 اًمِمخص: ٓ اًمٌدن طمج٥م اعم٘مّمقد أن ُمـ احل٤مومظ رضمحف ُم٤م قمغم وأُم٤م .ُمٕمٝمـ

 قمٚمٞمٝمـ يمثػماً  اًمرضم٤مل يؽمدد يمقهنـ سمحٙمؿ ٕهنـ أجْم٤ًم: ىم٤مئٛم٦م ًمٚمحج٤مب وم٤محل٤مضم٦م

 يمٚمام وضمقهٝمـ يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ ًمقضم٥م احلج٤مب ومٚمقٓ ديٜمٝمؿ، أُمقر قمـ ًم١ًماهلـ

 سم٤محلج٤مب قمٜمٝمـ ذًمؽ ومرومع وطمرج، فم٤مهرة ُمِم٘م٦م ذًمؽ وذم قمٚمٞمٝمـ، دظمٚمقا  ًمق ؾمئٚمـ

 ذم يمام وضمقهٝمـ: ؾمؽمن ُم٤م: حل٤مضم٦م سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا أُم٤م سمٞمقِتـ، ذم يمـ إذا

 اًمًٜم٦م ذم وهٜم٤مك هذا، ش.اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم ُمذيمقرة قمدة رواي٤مت

 يًؽمن ٓ يمـ -ملسو هيلع هللا ىلص زوضم٤مشمف سمٕمض وُمٜمٝمـ -اًمٜم٤ًمء أن قمغم شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م

 أنس ىم٤مل: إول :صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م أن زم يتٞمن هذه، احلج٤مب آي٦م ٟمزول ىمٌؾ وضمقهٝمـ

 ،شقمكمّ  وم٤مذيمره٤م: »ًمزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل زيٜم٥م: قمدة اٟم٘مْم٧م ح٤م :قمٜمف اهلل ريض

ر وهل أت٤مه٤م، طمتك زيد وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل  ذم قمٔمٛم٧م رأجتٝم٤م ومٚمام: ىم٤مل قمجٞمٜمٝم٤م، ختٛمِّ

 فمٝمري ومقًمٞمتٝم٤م ذيمره٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن إًمٞمٝم٤م: أنٔمر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م طمتك صدري

 أظمرضمف .احلج٤مب آي٦م ٟمزول وومٞمف شم٘مدم، ُم٤م ٟمحق احلدي٨م. .. قم٘مٌل قمغم وٟمٙمّم٧م

 ش.78 -6/77» يٕمغم وأبق  ،ش195/ 3» وأمحد  ،ش4/148» ُمًٚمؿ

َٚمٛمل اعمٕمٓمِّؾ سمـ صٗمقان ذمش اإلومؽ ىمّم٦م» ذم وىمقهل٤م قم٤مئِم٦م، طمدي٨م :افثاين ًه  :اًم

د ومرأى»...   احلج٤مب، ىمٌؾ رآين ىمد ويم٤من رآين، طملم وم٠مت٤مين ٟم٤مئؿ: إٟم٤ًمن ؾمقا

رت قمرومٜمل، طملم سم٤مؾمؽمضم٤مقمف وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م  سمٓمقًمف، احلدي٨م...ش  سمجٚم٤ٌميب وضمٝمل ومخٛم 

 ذم طَمْٞم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع آيمؾ يمٜم٧م :ىم٤مًم٧م أجْم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق

: وم٘م٤مل إصٌٕمل، إصٌٕمف وم٠مص٤مب وم٠ميمؾ، ومدقم٤مه، -قمٜمف اهلل ريض -قمٛمر ومٛمر ىَمْٕم٥ٍم،

،  اًمٌخ٤مري أظمرضمف .احلج٤مب آي٦م ومٜمزًم٧م قملم، رأتٙمـ ُم٤م ومٞمٙمـ أـم٤مع ًمق! أّوه أّوه طَمسِّ

  ،ش6/435ش »اًمتٗمًػم/ اًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل  ،ش1253ش »اعمٗمرد إدب» ذم
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ش اًمٜمْمػم اًمروض - 821» رىمؿ هٜمدي٦م، -45 صش »اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

 أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ أبق وقمٜمف  ،شسمؽمىمٞمٛمل 3122/ 1/166/2» أجْم٤مً ش ؾمطإو»و

 وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .قمٜمٝم٤م جم٤مهد قمـ يمثػم أيب سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـش 188/ 1ش »أصٌٝم٤من

 أجْم٤مً  طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ وقمزاه -ش 5/213ش »اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل ضمٞمد،

ش: 7/93ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل ش.صحٞمح ؾمٜمده» :-ُمردويف واسمـ واًمٓمؼماين

 يمثػم، أيب سمـ ُمقؾمك همػم :شاًمّمحٞمح» رضم٤مل ورضم٤مًمف ،شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه»

  ش.صم٘م٦م وهق

 رُمل صدوق،» ش:اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل ،شاًمٙم٤مؿمػ» ذم اًمذهٌل وصم٘مف ويمذا

َٗمف ُمـ يّم٥م مل سم٤مإلرضم٤مء،   ش.َوٕم 

 ذم إؾمٜم٤مده قمـ احل٤مومظ وؾمٙم٧م أجْم٤مً،ش اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم أنف اهلٞمثٛمل ووم٤مت: ؿؾت

٤مب طمدي٨م سمٕمد وذيمره وم٘مط، ًمٚمٜم٤ًمئل قمزاه سمٕمدُم٤م شم٘مقيتف إمم ُمِمػماً ش 531/ 8ش »اًمٗمتح»  اًم

 أـمٚم٘م٧م ُمٜمٝم٤م: ومٚمُِ٘مْرسمِفِ  زيٜم٥م، ىمّم٦م ىمٌؾ وىمع ذًمؽ سم٠من اجلٛمع ويٛمٙمـ» :وىم٤مل زيٜم٥م، وىمّم٦م

٤مب شمٕمدد ُمـ ُم٤مٟمع وٓ اًم٥ًٌم، ِبذا احلج٤مب ٟمزولش قم٤مئِم٦م» ؾم   ش.ٕا

 زيٜم٥م سم٠من اعمت٘مدُم٦مش اًمتحرير» ُم١مًمػ دقمقى شمٌٓمؾ إطم٤مدي٨م هذه أن اعم٘مّمقد

 سمٕمد ٟمزًم٧مش اجلٚم٤ٌمب» آي٦م أن ذًمؽ وي١ميمد سمًؽمه، ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره٤م اًمقضمف ؾم٤مومرة يم٤مٟم٧م ًمق

٤َم َي٤م﴿ش: احلج٤مب» آي٦م ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  ُمـ يٙمـ ومٚمؿ  ،[59/إطمزاب﴾ ]ُي١ْمَذْي

 رأى وًمذًمؽ وضمقهٝمـ، يًؽمن أن قمـ ومْمالً  يتجٚمٌٌـ أن ٟمزوهل٤م ىمٌؾ قمٚمٞمٝمـ اًمقاضم٥م

 . وهمػمه ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام رأى ُم٤مش احلج٤مب» آي٦م ٟمزول ىمٌؾ زيٜم٥م ُمـ زيد

 .(422-415/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظقرة ادراة ؿدما

ة ذيؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] : ىم٤مل ىمدُم٤مه٤م؟ خترج إذن: ىمٚم٧م. ؿمؼم اعمرأ
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 .شقمٚمٞمف يزدن ٓ ،ومذراع

 .قمقرة ةأ اعمر ىمدُم٤م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(478/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  ظقرة وافؽػغ افقجف أن ظذ ،ظقرة ادرأة حديث يدل هؾ

 ،اًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م ظمرضم٧م إذا وإهن٤م قمقرة اعمرأة[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شسمٞمتٝم٤م ىمٕمر ذم ُمٜمٝم٤م اهلل إمم أىمرب شمٙمقن ٓ وإهن٤م

 ِبذا يًتدًمقا  أن اعمرأة قمغم اعمتِمدديـ ًمٌٕمض يٓمٞم٥مش: وم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمام اعمٕمٜمك ٕن  ،اًمٌت٦م ومٞمف دًمٞمؾ وٓ ،إضم٤مٟم٥م قمغم قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم احلدي٨م

 يمام ُمٜمٝم٤م يًتحٞم٤م فمٝمرت إذا ٕهن٤م ،قمقرة ٟمٗمًٝم٤م ضمٕمٚمٝم٤م» :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل

 ظمرضم٧م وإذا»: احلدي٨م مت٤مم اعمٕمٜمك هذا وي١ميمد. شفمٝمرت إذا اًمٕمقرة ُمـ يًتحٞم٤م

 . شاًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م

. اًمرضم٤مل ٟمٔمر ذم زيٜمٝم٤م أيش: »411/  3» شاعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞم  ىم٤مل

 .شِب٤م ويٖمقي ،ًمٞمٖمقُّي٤م إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر أي وىمٞمؾ

 ُمـ يًتٔمؾ يم٤مًمذي ،وشمٜمٔمر طم٤مضمٌؽ قمغم يدك شمْمع أن شآؾمتنماف» وأصؾ 

 ُمقوع ُمـ إًمٞمف يٜمٔمر يم٠منف ،اًمٕمٚمق: اًمنمف ُمـ وأصٚمف اًمٌمء يًتٌلم طمتك اًمِمٛمس

 .شهن٤مي٦م». إلدرايمف أيمثر ومٞمٙمقن ُمرشمٗمع

ة يِمٛمؾ اعمذيمقر آؾمتنماف أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن   ؾم٤مشمرة يم٤مٟم٧م وًمق اعمرأ

 وضمف سمٙمقن ًمٚمحدي٨م قمالىم٦م ومال ،ظمروضمٝم٤م قمٜمد طم٤مل يمؾ قمغم قمقرة ومٝمل ،ًمقضمٝمٝم٤م

 ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٕمٚمامء ومجٝمقر. ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ ،اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك قمقرة اعمرأة

. ضمٚم٤ٌمب» آؾمؿ ِبذا طمديث٤م ـمٌع وىمد ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم ذًمؽ وسمٞم٤من

 قمغم ومٞمف رددت وىمد. اعم٘مدُم٦م ذم ذيمرِت٤م ًمٜمٙمت٦م ؾم٤مسم٘م٤مش ... طمج٤مب» سمديؾ ش..

 اًمرد ذم اعمٗمرد يمت٤ميب قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ُمـ وأطمٚم٧م  ،اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام اعمتِمدديـ
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 ،ودراي٦م رواي٦م واهٞم٦م أدًم٦م قمغم ىم٤مئٛم٦م وأهن٤م ،ؿمٌٝم٤مِتؿ ومٞمف شمتٌٕم٧م ،وشمٗمّمٞمؾ سم٢مؾمٝم٤مب

 اًمٕمٚمامء ظم٤مًمػ ُمـ قمغم اعمٗمحؿ اًمرد»: ُمْمٛمقٟمف ًمؽ يٚمخص اؾمام وؾمٛمٞمتف ،واضمتامقمٞم٤م

ة وأخزم وشمٕمّم٥م وشمِمدد  إٟمف سم٘مقهلؿ ي٘مٜمع ومل وأوضم٥م ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأ

 .ويمرُمف سمٗمْمٚمف وٟمنمه شمٌٞمْمف زم اهلل ين. شوُمًتح٥م ؾمٜم٦م

 .(425-424/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افرأس ؽطاء ؾفق أضؾؼ إذا اخلامر

 طم٤مهة، طم٤مومٞم٦م اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن أظمتل ٟمذرت: ىم٤مل اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن ٟمذرت: ىم٤مًمقا ش. هذه؟ سم٤مل ُم٤م» :وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م وم٠متك

 [ش.هدي٤م وًمتٝمد]  ،[وًمتح٩م] وًمتختٛمر ومٚمؽميم٥م ُمروه٤م: »وم٘م٤مل! طم٤مهة طم٤مومٞم٦م

 همٓم٤مء ومٝمق أـمٚمؼ، إذا «اخلامر» أن :ُمٜمٝم٤م ه٤مُم٦م ومقائد احلدي٨م ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػمة ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمقضمف، شمٖمٓمٞم٦م ُمًامه ذم يدظمؾ ٓ وأنف اًمرأس

 ـمٌع وىمد ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمام اًمًٚمػ وآصم٤مر واًمًٜم٦م

 اخلامر أن ادقمقا  اًمذيـ اًمٜمجديلم اًمٕمٚمامء سمٕمض قمغم ردي ذم سمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ وزدت ُمرات،

 ٟمنم اعمذيمقر، يمت٤ميب ُمـ اجلديدة ًمٚمٓمٌٕم٦م اًمْم٤مومٞم٦م ُم٘مدُمتل ذم أجْم٤م اًمقضمف همٓم٤مء

  .قمامن/  اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم

 .(1239/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بعقرة فقس ادرأة وجف أن ظذ إدفة مـ

 وذيمرهـ، ومققمٔمٝمـ إنّم٤مر، ُمـ ٟمًقة وومٞمف اعمًجد، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ

٧ِم  هؾ أٓ:   »ىم٤مل صمؿ طمٚمٞمٝمـ، ُمـ وًمق يتّمدىمـ أن وأُمرهـ ًَ ةٌ  قَم  اًم٘مقم خُتؼمَ  أن اُمرأ

 إذا ُمٜمفُ  يٙمقنُ  سمام اًم٘مقم خيؼمَ  أن رضمٌؾ  قمًك هؾ أٓ! ِب٤م؟ ظمال إذا زوضمٝم٤م ُمـ يٙمقنُ  سمام

ـ   وم٘م٤مُم٧م!  سم٠مهٚمف؟ ظمال ةٌ  ُمٜمٝم يـ ؾمٗمٕم٤مءُ  اُمرأ  : وم٘م٤مًم٧م اخلد 
ِ
ُؿ! واهلل ـ   ًمٞمٗمٕمٚمقن، إهن   وإهن
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ـَ   ؿمٞمٓم٤مٟم٦مً  أتك ؿمٞمٓم٤منٍ  َُمَثُؾ !  ذًمَؽ؟ َُمَثُؾ  ُم٤م أنٌُئٙمؿ أومال ذًمَؽ، شمٗمٕمٚمقا  ومال: ىم٤مل! ًَمٞمٗمٕمْٚم

 !ش. يٜمٔمرون واًمٜم٤مس ِب٤م ومقىمعَ  سم٤مًمٓمريؼ:

 ُمـ ومٝمق وؾمقاد: شمٖمػم ومٞمٝمام: ُمٕمٜم٤مه :شاخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »ومٞمف وىمقًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزقمؿ يمام ُمٖمٓمك يم٤من ًمق ٕنف سمٕمقرة: ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م

ُّي٤م، يّمػ أن ؾمٕمٞمد أبق اؾمتٓم٤مع ح٤م اعمتِمددون:  اهلل ريض ضم٤مسمر وصٗمٝم٤م ويمذًمؽ ظَمد 

 وؾمٛمٞمتف ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم خمرج وهق وهمػمه،ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف

 ش. اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» سمـ أظمػماً 

 .(437/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾؿرأة وافقديـ افقجف ـشػ حؽؿ

 ؟[اإلدٟم٤مء آي٦م شمٗمًػم طمقل] :ُمداظمٚم٦م

 يتٓمٚم٥م إُمر أن ويٌدو ومٞمف اًمٌح٨م ضمرى اًم٘مري٥م إُمس ذم هذا :اًمِمٞم 

 أضمريٜم٤م وىمد ،واوح ظمٓم٠م وهذا ،يٖمٓملم: يدٟملم شمٗمًػم سمالديمؿ ذم اعمِمٝمقر ،اًمتٙمرار

 اًمتل ُمثالً  اًمٕم٤ٌمءة ضمٚم٤ٌمب هق وهذا ىمؿ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م احل٤مرضيـ سمٕمض ُمع سم٤مُٕمس اًمتجرسم٦م

 ،وضمٝمؽ همط ـمٞم٥م ،رأؾمف قمغم اًمٕم٤ٌمءة وأخ٘مك ىم٤مم رأؾمؽ قمغم اًم٘مٞمف ،سمف شمتٕم٠ٌم أن٧م

 قمغم شمٗمروقا  يمٞمػ إذاً : ىمٚم٧م ،أؾمتٓمٞمع ٓ: ىم٤مل ،اُمش: ًمف ىمٚم٧م ،سم٤مًمٕم٤ٌمءة وضمٝمف همٓمك

 .يٖمٓملم: سمٛمٕمٜمك يدٟملم شمٗمٝمٛمقن ومٙمٞمػ ،اًمرضم٤مل وأنتؿ شمًتٓمٞمٕمقٟمف ٓ أنتؿ ؿمٞمئ٤مً  اًمٜم٤ًمء

 ذم اًمٕمرب قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ُمـ ضمداً  واوح وهق اًمت٘مري٥م هق اإلدٟم٤مء

ىمٞم٤مت سمٕمض شمٗمٕمؾ يمام ووٕمـ ظمرضمـ إذا يمـ ٟم٤ًمؤهـ سم٤مٕطمرى أو ،اجل٤مهٚمٞم٦م  اًمٕمرا

 اهلل ىم٤مل ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يمـ يمذًمؽ ،ُمٌلم اًمّمدر.. هٙمذا اجلٚم٤ٌمب شمْمع ،رأجتٛمقهـ إذا

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: وضمؾ قمز ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يٖمٓملم: يدٟملم ومٝمٛمـ إذا[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اإلدٟم٤مء هذا ،هٙمذا يٙمقن اإلدٟم٤مء ،يدٟملم إٓ رسمٜم٤م ىم٤مل ُم٤م ًمٙمـ ،إـمالىم٤مً  ًمٚمتٖمٓمٞم٦م جم٤مل ٓ

 .ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمؼ
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 :اصمٜمتلم روايتلم اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ٟم٘مرأ  وٟمحـ اًمًٜم٦م ذم اًمٌٞم٤من ي٠ميت وهٜم٤م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل ،أي٦م هذه ذيمر صمؿ قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م وهل وٕمٞمٗم٦م إطمدامه٤م  قَمَٚمٞمِْٝم

ـْ  ـ   ُِم  ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  همٓمك: أي ،هٙمذا سم٤مًمٕم٤ٌمءة وومٕمؾ[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اإلدٟم٤مء شمٗمًػم يٜم٤مذم: أووح سمٕم٤ٌمرة أو ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م يٜم٤مذم وهق ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا

 أن يٜمٌٖمل ٓ ومٚمًٗم٦م أقمتؼمه٤م أن٤م اًمٙمٚمامت سمٕمض هٜم٤م شمذيمر طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م

 :وهل أظمرى سمٗمٚمًٗم٦م ؾمت٘م٤مسمؾ ٕهن٤م اًمنمقمٞم٦م: إطمٙم٤مم ذم شمذيمر

 هذه ٟمدظمؾ ح٤مذا ًمٙمـ فم٤مهر وهذا ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕن: ي٘مقًمقن

 هٜم٤مك يم٤من إن ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ إلدظم٤مل جم٤مل ٓ حمْم٦م ذقمٞم٦م شمٕمٌدي٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م

ة ي٠مُمر ٟمص  ؾمت٘م٤مسمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ٕن ٟمتٗمٚمًػ: ٓ وإٓ اشمٌٕمٜم٤مه وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من اعمرأ

 ذم فاًمقضم ذم ُم٤م أمجؾ ومام وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: ومٕمالً  ىمٚم٧م وىمد ،سمٛمثٚمٝم٤م

 قمغم جي٥م أنف شمٕمٜمل إومم اًمٗمٚمًٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا: وم٢مذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م: اجلقاب ؾمٞمٙمقن اعمرأة؟

 أجْم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: وم٢مذاً  اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ هق اًمقضمف هذا ٕن وضمٝمٝم٤م: شمٖمٓمل أن اعمرأة

 .إـمالىم٤مً  سمف ىم٤مئؾ ٓ وهذا اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ اًمٕمٜملم ٕن اًمقضمف: ُمع قمٞمٜمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أن

 ًمٚمخالص يٚمج٠م اخلّمقص هذا ذم اًمقاردة إدًم٦م يٕمرومقن ٓ ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض

 ُمثالً  شمْمع أن وهق اًمزُم٤من ذًمؽ ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  يٗمرض سم٠من اإليراد هذا ُمـ

 هق سمام ُمٜمديالً  شمْمع أو ،ـمري٘مٝم٤م شمرى ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم قمٞمٜم٤مه٤م يٌدوا ومال ُمٕمتٛم٦م ٟمٔم٤مرة

 اًمٌمء سمٕمض ؿمٗم٤موم٤مً  يٙمقن يمثٞمٗم٤مً  يٙمقن وًمٞمس وضمٝمٝم٤م قمغم شمًتدًمف اًمٞمقم ُمٕمروف

 ،أجْم٤مً  اًمزُمـ ذًمؽ ذم يٙمـ مل اعمٜمديؾ هذا ،وضمٝمٝم٤م يرى وٓ اًمٓمريؼ شمرى أهن٤م سمحٞم٨م

 اًمرؾمقل ذيمره وىمد ،اًمٞمقم طمتك ُمٕمروف اًمٜم٘م٤مب يزال وٓ اًمٜم٘م٤مب هق إٟمام يم٤من ُم٤م يمؾ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ىم٤مل طملم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف  شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 أن يٕمٜمل وهذا ،اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس ،شمٜمت٘م٥م اعمحرُم٦م همػم سم٠من: احلدي٨م ومٛمٗمٝمقمشاًم٘مٗم٤مزيـ

 سمتٖمٓمٞم٦م يدٟملم شمٗمًػم وًمٙمـ ،ُمٕمروف وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من هذا

 .ىمقًمف ُمـ يٚمزم ح٤م يتٜمٌف إٟم٤ًمن سمف ي٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ هذا اًمٕمٞمٜم٤من وومٞمٝمام اًمقضمف
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 قمـ شمٙمِمػ سم٠مهن٤م وٕمػ: وهق قم٤ٌمس اسمـ قمـ أطمدمه٤م أثران روي: ىمٚم٧م هلذا

 .واطمدة قملم

 قمٛمٚمٞم٦م ومقصػ أي٦م هذه شمال شم٤مسمٕمل وهق اًمًٚمامين قمٌٞمدة قمـ صم٤مين أثر يقضمد

 يٌؼ مل أي٦م؟ شمٗمن ِب٤م اًمتل اًمتٖمٓمٞم٦م أجـ: وم٢مذاً  ،يمٚمٞمٝمام قمٞمٜمٞمف قمـ ومٙمِمػ احلج٤مب

 قمٜمد وىمٗمٜم٤م إذا اًمقضمٝملم قمدى ُم٤م شمٖمٓمٞم٦م: أي ،ٟم٤مىمّم٦م شمٖمٓمٞم٦م وإٟمام يم٤مُمٚم٦م شمٖمٓمٞم٦م هٜم٤مك

 شمرمج٤من ٕنف طمج٦م: ًمٙم٤من صح وًمق قم٤ٌمس اسمـ قمـ إول إثر: إثريـ ه٤مذيـ

 وٕمٞمػ إًمٞمف اًمًٜمد ًمٙمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمذًمؽ ًمف ؿمٝمد يمام اًم٘مرآن

 .وٕمػ وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل ًمف ؿمٝمد يمام :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ يمام ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .قم٤ٌمس ٓسمـ :ُمداظمٚم٦م

 سمامذا؟ :اًمِمٞم 

 .اًم٘مرآن شمرمج٤من سم٠منف :ُمداظمٚم٦م

 اًمدقم٤مء اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء اًمذي ،اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ُم٤م اًم٘مرآن شمرمج٤من ،ٓ :اًمِمٞم 

 قمـ ًمٞمس ومٝمذا اًم٘مرآن شمرمج٤من سم٠منف ًمف ؿمٝمد أُم٤م ،اًمت٠مويؾ ويٕمٚمٛمف اًمديـ ذم يٗم٘مٝمف سم٠من ًمف

 .ُمًٕمقد اسمـ هق إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ إثر هذا يّمح ومٚمؿ

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  يم٤من ًمق وًمٙمـ هذا قمٌٞمدة قمـ صحٞمح ومٝمق: اًمث٤مين إُمر أُم٤م

 ُم٘مٓمقع هق: أي ،قمٚمٞمف ُمقىمقف وهق ومٙمٞمػ ُمرؾمالً  يٙمقن ٕنف طمج٦م: ومٞمف يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م قمٚمامء سم٤مصٓمالح

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م شمٗمًػم ي٠مت مل أنف :ادفؿ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 آٟمٗم٤ًم: وصٗمٜم٤م يمام هذا يٛمٙمـ وٓ اًمقضمف ؾمؽم سمقضمقب اًمًٚمػ قمـ[ 59:إطمزاب]
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 شمريد اًمًقق إمم ظمرضم٧م ُم٤م إذا ًمٚمٛمرأة ذًمؽ يٛمٙمـ وٓ أجْم٤مً  اًمٕمٞمٜملم ؾمؽم يًتٚمزم ٕن

 .ذًمؽ وٟمحق سمْم٤مقم٦م شمِمؽمي.. طم٤مضم٦م شم٘ميض أن

: شمٕم٤ممم ىمقًمف أن اًمًٚمػ ُمـ وهمػممه٤م قمٛمر اسمـ وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ صم٧ٌم ىمد سمؾ

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  ومرضمع ،واًمٙمٗم٤من اًمقضمف هق: ىم٤مل[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 قمقرة اًمقضمف أن اجلٚم٤ٌمب آي٦م أي٦م ُمـ يٗمٝمؿ وٓ يرى ٓ اًم٘مرآن شمرمج٤من أن إمم إُمر

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر هذا وقمغم اعمرأة قمقرة ُمـ ُمًتثٜمك ذًمؽ أن يرى سمؾ

 .اعمِمٝمقريـ اعمٕمرووملم

 إذف هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن: وطمديث٤مً  ىمديامً  ىمررشمف اًمذي اًم٘مقل ظمالص٦م

 حيرم ٟم٘مقل أن أُم٤م ،أن اًمقاىمع هق يمام وم٤مؾمداً  اًمزُمـ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م هل٤م وإومْمؾ

 ُمـ ،اًمتحريؿ إـمالق قمـ اًمتقرع جي٥م وطمٞمٜمذاك اًمنمع ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م

 أن ؿم٤مءت وُمـ ،هل٤م إومْمؾ هق ومذًمؽ ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن اًمٜم٤ًمء ُمـ ؿم٤مءت

 .اصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمزيٜم٦م وضمٝمٝم٤م دمٛمؾ ٓ أن سمنمط ذًمؽ ومٚمٝم٤م وضمٝمٝم٤م قمـ وشمٙمِمػ شمؽمظمص

 (22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 وافؽػغ افقجف ـشػ حؽؿ دم كؼاش

  اًمٜمقر رطمٚم٦م ذم يراضمع

 (. 22:25:43/ب38: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادرأة وجف تغطقة حؽؿ حقل كؼاش

 اًمٕمٚمؿ ـمالب سمدأ وم٘مد] ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ طمقل ؾم١مال ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؟[اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ اًمقضمف أن ُمع سمٕمقرة ًمٞم٤ًم واًمٞمد اًمقضمف أن قمغم يتحدصمقن

 .صحٞمح :اًمِمٞم 
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 ُمـ صحتف إؿمٞم٤مء ِبذه هلؿ ؾمٛمح اًمذي احلدي٨م وهذا..ِبذا رأجؽ ومام :ُمداظمٚم٦م

 ..وٕمٗمف ُمـ ىمقشمف

 .اًمنمع ُمع رأي ًمٜم٤م ًمٞمس :اًمِمٞم 

 .اًمٕمٚمؿ ُمع اًمرأي ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع ِبدي وًمٞمس سم٤مًمٕمقاـمػ إُمقر ي٠مظمذون اًمٕمٚمامء ُمـ ويمثػم :اًمِمٞم 

 ذم ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ أن همػمك ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ىمٚم٧م وم٠من٧م ،اعمٚمزم

 هق؟ ُم٤م اًمقضمف

 .وآسمت٤ًمُم٦م اًمٕمٞمٜملم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٓمريؼ؟ ًمؽمى قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ: إذاً  :اًمِمٞم 

 وطمتك..شمٗمرق طمتك قمٞمٜمٝم٤م قمغم[ ومتح٦م وشمؽمك ؾمؽمة] شمْمع أن جيقز واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ... اًمٓمريؼ شمرى

 ُم٤مذا؟ شمْمع ُم٤مذا :اًمِمٞم 

 .شمٜمٔمر طمتك صٖمػمة[ ومتح٦م] وشمؽمك ؾمؽمة شمٕمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مرآن؟ ذم ضم٤مء هذا وهؾ :اًمِمٞم 

 .ضم٤مء ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 سمف؟ ضمئتؿ أجـ ُمـ وم٢مذاً  :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٕمٞمٜملم شمٙمقن ٓ واحلريم٤مت ،اًمٗمتٜم٦م قمغم شمدقمق :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ سمٙمٜمٞم٦م أو مج٤مل سم٠ميب شمٙمٜمك أن٧م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ مج٤مل أبق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م وذم شمًتٕمجؾ ٓ: أي يمالُمؽ ذم شمتئد أن وم٠مرضمقك ،مج٤مل أبق :اًمِمٞم 

 .شاًمرمحـ ُمـ واًمت٠مين اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمجٚم٦م»: ي٘مقل
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 .ظمػم اهلل ضمزاك: ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ُم٤م أمجؾ أن إوم٤موؾ سمٕمض ىمقل قمغم سمٜم٤مءً  آٟمٗم٤مً  اًم١ًمال ومج٤مء! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ٕن ذقم٤ًم: ًمٞم٧ًم ومٚمًٗم٦م هذه ًمٙمـ ،أطمد ومٞمف يٙم٤مسمر أن يٛمٙمـ ٓ وهذا وضمٝمٝم٤م اعمرأة

 هق؟ ُم٤م اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م وىمد وهل أظمرى سمٗمٚمًٗم٦م شم٘م٤مسمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م هذه

 !ـمٞم٥م ،قمٞمٜم٤مه٤م

 .آسمت٤ًمُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 أمجؾ ًمٙمـ ،ذًمؽ سمجقاز ي٘مقل أطمد ٓ هذا ٕن ًمالسمت٤ًمُم٦م: داقمل ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 أُم٤م ،اهلل ظمٚمؼ ُمـ ومٞمف واًمٕمٞمٜم٤من اهلل ظمٚمؼ ُمـ اًمقضمف: يٕمٜمل ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ذم ُم٤م

 يدك ذم مج٤مًمؽ أُم٤م ،يدك ذم ومٝمذا شمٌتًؿ ٓ أو شمٌتًؿ وم٘مد إٟم٤ًمن.... . ومٝمل آسمت٤ًمُم٦م

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: اهلل ظمٚمؼ ُمـ هق وإٟمام يمًٌؽ ُمـ ومٚمٞمس قمٞمٜمٞمؽ وذم
ِ
 َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل 

ـَ  ظَمَٚمَؼ  ِذي ـْ  اًم   ذم اًمدظمقل يٜمٌٖمل ٓ: أىمقل ًمذًمؽ! رء ٓ[ 11:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 أن أُم٤مُمؽ واًمتجرسم٦م هل٤م هن٤مي٦م ٓ اًمٗمٚمًٗم٦م ٕن اًمٗمٚمًٗم٦م: يِمٌف سمام اعم٠ًمخ٦م هذه ُمٕم٤مجل٦م

 يم٤من وم٢مذا قمٞمٜم٤مه٤م وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ: ىمٞمؾ صمؿ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ىمٞمؾ طمٞم٨م

 ،قمٞمٜمٞمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م إظمرى اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ أجْم٤مً  ًمزم وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م إومم اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ يٚمزم

 شمٕمٜمل ًمٕمٚمؽ ؿمٞمئ٤مً  شمْمع قمٜمدك ُمـ.. قمٜمدك ُمـ أن٧م ىمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م؟ جي٥م مم٤م ذًمؽ ومٝمؾ

 سم٤مب ُمـ: ىمٚم٧م اإلو٤موم٦م؟ ِبذه ضمئ٧م أجـ ُمـ: وم٘مٚمٜم٤م ؿم٤مِبٝم٤م ُم٤م أو اًمًقداء..اًمٜمٔم٤مرة

 يًد أخؿ اًم٘مرآن ذم ًمف ذيمراً  احلج٤مب أنزل اًمذي احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمٙمـ ،اًمذريٕم٦م ؾمد

 ؾمد إٓ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذريٕم٦م؟ ؾمد ُم٤م أنف: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ اًمذريٕم٦م؟

 شم٤ٌمرك اهلل سمحٙمؿ ؾمدت ىمد ٕهن٤م اًمذريٕم٦م: شمًد أن أن٧م ًمؽ ًمٞمس: إذاً  ،اًمذريٕم٦م

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،وضمؾ قمز شمٕم٤ممم اهلل طمٙمؿ إمم ٟمٕمقد طمٞمٜمئذٍ  ،وشمٕم٤ممم ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  ومام[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 يدٟملم؟ ُمٕمٜمك

 رأؾمؽ قمغم اًمٕم٤ٌمءة أن أن٧م شمْمع قمٛمكم درس ٟمٕمٛمؾ رأجؽ ُم٤م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 
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 ذًمؽ؟ أترى

 اًمٕم٤ٌمءة؟ أن٤م شمٕمٓمٞمٜمل أو ذًمؽ شمرى ،سم٠مس ٓ :اًمِمٞم 

 ..إصؾ اًمٕم٤ٌمءة هذه اهلل سمًؿ ،ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿! ـمٞم٥م :اًمِمٞم  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [..59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 يم٤معمٜم٤مديؾ ؿمٗم٤موم٦م ًمٞم٧ًم يمثٞمٗم٦م شمٙمقن أهن٤م اعمٝمؿ ،ىمٓمٕمتلم أو ىمٓمٕم٦م ُمٝمؿ ًمٞمس ،ٓ

 سمف واؾمؽم رأؾمؽ قمغم وٕمف اجلٚم٤ٌمب.. شم٘مٕمد ٓ ٓ ،اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمِمده٤م اًمتل

 .واُمش ،ٟمٕمؿ..وضمٝمؽ

 .أرى ٓ :ُمداظمٚم٦م

 !رسمؽ؟ أُمرك اًمذي هذا! شمرى ٓ :اًمِمٞم 

 ..وضمؾ قمز اهلل ُمع يٜمٗمٕمٜم٤م اًمذي اًمٌمء ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ﴿: ظمٚمؼ سمام أقمٚمؿ رسمؽ ،أطمًٜم٧م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم   َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 [.14:اعمٚمؽ﴾ ]اخْلٌَػِمُ  اًمٚم ٓمِٞمُػ 

 ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل وإٟمام وضمقهٝمـ يٖمٓملم: شم٘مؾ مل ًممي٦م ٟمٜمٔمر أن جي٥م رء أول

ـ   ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  آٟمٗم٤مً  ومٕمٚم٧م يمام وم٠من٧م ،اًمت٘مري٥م هق: اإلدٟم٤مء[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .هٙمذا اًمٕم٤ٌمءة

 ومؽمى هٙمذا شمدٟمك وىمد ،اًمٓمريؼ شمرى ومال هٙمذا شمدٟمك وىمد ،هٙمذا شمدٟمك ،ٟمٕمؿ

 شمدين وىمد ،يمٚمتٞمٝمام سم٤مًمٕمٞمٜملم اًمٓمريؼ ومؽمى هٙمذا شمدٟمك وىمد ،ٟمٕمؿ ،واطمدة سمٕملم اًمٓمريؼ

 ٟم٘مّمد ومٜمحـ دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ اًمتٕمديد هذا ،آظمره إمم يمِمٗم٤مً  ىمٚمٞمالً  أيمثر هٙمذا

 اإلدٟم٤مء ُمٕمٜمك أن إمم يذهٌقن اًمذيـ أن قمٛمٚمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن إومم سم٤مًمتجرسم٦م

 ـمٌ٘مٜم٤م ًمق أنٜم٤م جيٝمٚمقن أو يتج٤مهٚمقن أهنؿ إُم٤م ٕهنؿ وم٤مطمِم٤ًم: ظمٓمئ٤مً  خيٓمئقن اًمتٖمٓمٞم٦م هق

 ظمٓمقة يٛمِملم أن يًتٓمٕمـ ومل اًمٜم٤ًمء قمغم اًمٓمريؼ قمٛمٞمٜم٤م اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اجلٚم٤ٌمب

 يمذًمؽ؟ أخٞمس يمثٞمٗم٤مً  يٙمقن وأن ؿمٗم٤موم٤مً  يٙمقن ٓ أن اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ ٕن واطمدة:
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ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ ومحٞمٜمئذٍ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  أن أبداً  سم٤معمًتٓم٤مع ًمٞمس[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .سمره٤من أيمؼم واًمتجرسم٦م اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أي٦م شمٗمٝمؿ

 إذاً  ٟمٗمٝمؿ ،يٖمٓملم اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمـ اٟمتٗمك يدٟملم ُمٕمٜمك اٟمتٗمك دام ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل: إذاً 

 ومتٌٞمٜمف اًم٘مرآن شمٗمن طمٞمٜمام وأبداً  دائامً  ؿم٠مهن٤م هل يمام اًمًٜم٦م دظمٚم٧م هٜم٤م طمد أي إمم يدٟملم

 .وشمقوحف

 ىمقًمف اًم٘مرآن شمقوح اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م ُمـ مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس ًمدى ومٝمٛمف ُمٞمن ُمث٤مل أيمثر

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  اًمٚمٗمٔم٦م هذه حت٧م يدظمؾ اعمٞمت٦م[ 3:اح٤مئدة﴾ ]َواًمد 

 أخٞمس اًمًٛمؽ أنٗمًٜم٤م قمغم حلرُمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٜمص هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م ومٚمق ،اًمٌحر ُمٞمت٦م

 يمذًمؽ؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقاؾمع اعمٕمٜمك هذا ذم داظمٚم٦م ًمٞم٧ًم اًمًٛمؽ ُمٞمت٦م أن سملم اًمرؾمقل ًمٙمـ :اًمِمٞم 

: ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص طمرُم٧م اًمتل اعمٞمت٦م

 طمرام اًمًٛمؽ ًمٗمٝمٛمٜم٤م سم٤محلدي٨م ٟم٠مظمذ مل ًمق شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد ،واجلراد احلقت

 يمذًمؽ؟ أخٞمس أي٦م ًمٕمٛمقم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة أن ًمٗمٝمٛمٜم٤م اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم اًمًٜم٦م إمم ٟمٚمتٗم٧م مل ًمق :اًمِمٞم   أن جي٥م اعمرأ

 أثٌتٜم٤م يمام وهق ،يٖمٓملم: أي ،يدٟملم ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمرون ومنوا يمام ٕهن٤م وضمٝمٝم٤م: شمٖمٓمل

ه وسمٕمْمٝمؿ ،واطمدة قملم قمـ شمٙمِمػ: ي٘مقل[ اًمٌٕمض] ،سم٤مـمؾ شمٗمًػم قمٛمٚمٞم٤مً   اهلل ضمزا

 أُم٤م ،سم٤مٓضمتٝم٤مد يمٚمف هذا ًمٙمـ ،اًمٕمٞمٜملم قمـ شمٙمِمػ: وم٘م٤مل اًمرظمّم٦م ذم أومًح ظمػم

ة إن»: ـمرق ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء ىمد اًمٜمص  أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأ

 شمٜمت٘م٥م ٓ»: ًمٚمٛمحرُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى

ة  أهنـ اًمٜم٤ًمء قم٤مدة..يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة هٜم٤مك أن إمم يِمػم شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

ة شمٜمت٘م٥م أن ومخِمٞم٦م ،يٜمت٘مٌـ  أن قم٤مدِتـ ُمـ أجْم٤مً  ويم٤من ،شمٜمت٘م٥م ٓ: ىم٤مل اعمحرُم٦م اعمرأ
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 .اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وأن شمٜمت٘م٥م أن اعمحرُم٦م اعمرأة قمغم ومحرم ،اًم٘مٗم٤مزيـ يٚمًٌـ

 حتريؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

ة وًمذًمؽ حتريؿ: :اًمِمٞم   همػم أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جي٥م اعمحرُم٦م وم٤معمرأ

 ،سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن هل٤م يًتح٥م سمؾ ،ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال اعمحرُم٦م

ة شمرى طمٞم٨م اًمِمٗم٤موم٦م اعمٜم٤مديؾ هذه يقضمد: يٕمٜمل  شُمَرى وٓ وراءه ُمـ اًمٓمريؼ اعمرأ

 ..ٓ: اجلقاب وضمٝمٝم٤م؟ ىمرص قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م محير هؾ: اًمٌح٨م ًمٙمـ..هل

 .رضوري اإلطمرام ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ومٙمثػم ،يمٗمٞمٝم٤م وقمـ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن واضم٥م سمؾ ،ٟمٕمؿ رضوري :اًمِمٞم 

 هل٤م جيقز ٓ ومٝمذه واعمٕمتٛمرة احل٤مضم٦م شم٘مٜمٕم٧م إذا ومٝمؾ ،ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚمؿ أهؾ

 أو سم٤محل٩م حمرُم٦م داُم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمرام ومٝمق سم٤معمٜمديؾ شمتٛمٜمدل أن وٓ اًمٜم٘م٤مب شمٜمت٘م٥م أن

 .اًمٕمٛمرة

 .مت٤مُم٤مً  شمٙمِمػ :ُمداظمٚم٦م

 .حمرُم٦م طم٤مضم٦م شمٙمِمػ :اًمِمٞم 

 اًمٌمء؟ هذا ذم رء قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .واضم٥م هق سمؾ رء قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م وم٘مط ًمٞمس! ؿمٞم  ي٤م واضم٥م :اًمِمٞم 

 .. :ُمداظمٚم٦م

 يدك ؿمد ،يرظمل اًمِمد يمثرة: ي٘مقل ُمثؾ اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م.. أنف أقمرف أن٤م :اًمِمٞم 

 ًمٙمؾ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًٜم٦م ُمـ أىمقل ٓ ُمٕمٜمك هذا ،ومؽ ذًمؽ وسمٕمد

 ومؽمشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ،اهتدى وم٘مد ؾمٜمتل إمم ومؽمشمف يم٤من ومٛمـ ،ومؽمة ذة وًمٙمؾ ذة قمٛمؾ

 سم٤مًمِمدة أظمذت اعمرأة وضمف ُم٠ًمخ٦م أن أقمت٘مد وم٠من٤م ،ذة قمٛمؾ ومٚمٙمؾ شوؾ وم٘مد سمدقم٦م إمم

 اًم٘مرآن شمٗمًػم قمغم إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض محٚم٧م اًمِمدة وهذه ،اًمنميٕم٦م ضم٤موزت اًمتل

: يدٟملم يمذًمؽ؟ أخٞمس ،يٜمًك ٓ ُمثؾ هذا ،أُم٤مُمؽ وىمع واعمثؾ شمٗمًػمه يّمح ٓ سمام
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 سم٠مهن٤م واًم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ شمٕمٛمٞم٦م يٕمٜمل ذًمؽ ٕن ُمًتحٞمؾ: هذا سمجالسمٞمٌٝمـ يٖمٓملم

 اًمِمٗم٤مف هذا اعمٜمديؾ يٙمـ ومل ،اًمٕمّمقر شمٚمؽ ذم شمٙمـ مل اًمٜمٔم٤مرة هذا ُمثالً  ٟمٔم٤مرة شمْمع

 إٓ إول اإلؾمالم  ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل وًمذًمؽ ُمٕمرووم٤ًم: أجْم٤مً َ

 ًمؽمى وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ أن اًمدٟمٞم٤م ذم اُمرأة ٕمجؾ سمد ٓ: أي ،آٟمت٘م٤مب

 .قمٞمٜم٤مه٤م وهل أٓ ـمري٘مٝم٤م

 ..شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: احلدي٨م هذا قمروم٧م وم٢مذا

 شمرسمك ومحٞمٜمام رأج٧م؟ ،أومْمؾ واًمًؽم ،شمًؽم مل شمِم٠م مل وإن ،ؾمؽمت ؿم٤مءت إن رظمّم٦م

 ىمٞمؾ وم٢مذا اًمٕمٛمرة أو احل٩م وىم٧م ضم٤مء شمٗمريط وٓ إومراط ٓ اعمٕمتدل اًمٗم٘مف ِبذا اًمٜم٤ًمء

 شمٙمِمػ رسمام ىمٌؾ ُمـ صم٘مٗم٧م ٕهن٤م.. ُمٕمت٤مدة ٕهن٤م شمًتقطمش: ُم٤م وضمٝمؽ شمًؽمي ٓ: هل٤م

 قمـ ايمِمٗمل: هل٤م ي٘م٤مل ومحٞمٜمام ،ُمٕمتٛمرة هل وٓ طم٤مضم٦م همػم وهل أطمٞم٤مٟم٤مً  وضمٝمٝم٤م قمـ

 وقمـ وضمٝمؽ شمٙمِمٗمل أن حمرُم٦م دُم٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ ومرض ي٘مقل اًمنمع ٕن وضمٝمؽ

 واعمثؾ شذة قمٛمؾ ًمٙمؾ إن»: احلٙمٛم٦م هذه اًمٞمد عمس عم٧ًم أن٤م وًمذًمؽ يمٗمٞمؽ:

 ٟمرى ومٙمٜم٤م زوضمتل ُمٕمل ويم٤مٟم٧م أؾم٤مسمٞمع ُمٜمذ اقمتٛمرت أن٤م.. يرظمل اًمِمد يمثرة: اًمٕم٤مُمل

 وىمع ظمٚمٗمف وأن٤م واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يًٕمك ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م سمٜمٗمز وأن٤م ،ُمتٜم٘م٤ٌمت اعمحرُم٤مت

 قمـ يمِمػ وىمد زوضمٝم٤م ُمـ وم٤مىمؽمسم٧م ُمتٛمٜمدًم٦م وهل زوضمف وسمج٤مٟمٌف قمٚمٞمف سمٍمي

 :ُمٜمٙمٌف

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم[: ؿؾت]

 .اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ[: ؿال]

 اًمٕمٛمرة؟ شم١مدي أنؽ يٌدو اهلل ؿم٤مء إن :ؿؾت

 .ٟمٕمؿ :ؿال

ن اعمٜمٙم٥م يمِمٗمؽ :ؿؾت ٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا ٔا  احلج٤مج ذم شمراه٤م أجْم٤مً  وهذه ،اًًم

 اًمٓمقاوم٤مت أُم٤م ،وم٘مط اًم٘مدوم ـمقاف ذم هق إٟمام اعمٜمٙم٥م يمِمػ سمٞمٜمام وأبداً  دائامً  واعمٕمتٛمريـ

ظمرى  ،احلٙمؿ هذا ًم٘مٜمتف واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل قمـ ومْمالً  اعمٜمٙم٥م يمِمػ ومٞمٝم٤م ينمع ٓ ٕا
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 .سمٕمد ومٞمام اؾمتج٤مب ٕنف يًتج٥م: مل: أىمقل أن أريد وٓ ومّمٛم٧م

 :زوضمتف قمـ اًمٙمالم دور ضم٤مء :ادفؿ

 اهلل؟ ؿم٤مء إن ُمٕمؽ حمرُم٦م زوضمتؽ :ؿؾت

 .ٟمٕمؿ :ؿال

 شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل اًمرؾمقل! أظمل ي٤م :ؿؾت

 هذا اهلل ؿم٤مء ُم٤م..أجْم٤مً  ويمٗمٞمٝم٤م سمؾ وضمٝمٝم٤م وم٘مط ؾمؽمت ىمد ًمٞم٧ًم ،شمِمٛمٚمٝم٤م ُمـ وهل

 اعم٤ًمئؾ شم١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: أىمقل ًمذًمؽ سم٤مإلؾمالم: ضمٝمؾ هذا ًمٙمـ ـمٞم٥م رء

 .اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ وإٟمام سم٤مًمٕمقاـمػ

 .ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م :ؿال

 سمّمقرة وإٟمام ًمٚمٛمحرُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ٟمتٙمٚمؿ ومٞمام ًمٞمس اخلالف ،اهلل ؾم٤محمؽ :ؿؾت

 اًمٌح٨م ًمٙمـ ،صحٞمح ظمالف ومٞمف هذا سمٕمقرة؟ ًمٞمس أو قمقرة اعمرأة وضمف هؾ: قم٤مُم٦م

 إمم وصٚمٜم٤م طمتك وضمٝمٝم٤م؟ شمًؽم أن قمٛمرة أو سمح٩م اعمحرُم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: أن

 هق وإذا ًمٚمٜمزول ُمٚم٧م ومٚمام ،ىمٌكم اعمروة إمم ومٜمزل ُمٜمل أؿمد احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هق ،اعمروة

 هذا؟ ؾم٥ٌم ُم٤م ،هل يمام شمزال ٓ زوضمتف ًمٙمـ يمتٗمف همٓمك ىمد هلل واحلٛمد ومرأجتف..أُم٤مُمل

 واإلٟمّم٤مف اًمٕمدل ٟم٘مٞمؿ أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء شمِمدد ؾمٌٌف

 أُم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم إومْمؾ

 ..وإٓ يمٗمٞمٝم٤م وقمـ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م حمرُم٦م وهل

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ًمٙمـ ٟمص ذًمؽ قمغم ُم٤م ٕنف دم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سم٠من أىمقل ٓ أن٤م

 احل٩م ذم اعمحرُم٤مت ُمـ يمؿ أن ومتّمقر اًمذسمح قمٚمٞمٝمؿ يقضمٌقن ؾمٛمٕمٜم٤مهؿ إوم٤موؾ

 َأْهَؾ  َي٤م﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م ،اًمديـ ذم[ همٚمقهؿ] سم٥ًٌم اًمذسمح يٚمزُمٝمؿ واًمٕمٛمرة

  قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقا  َوٓ ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  شَمْٖمُٚمقا  ٓ اًْمِٙمَت٤مِب 
ِ
ٓ   اّلل   ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل[ 171:اًمٜم٤ًمء﴾ ]احْلَؼ   إِ

 ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: هلؿ ىم٤مل أن ُمٜمٝم٤م يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمٜم٤مس وقمظ اًمقداع طمج٦م ذم

 ُمثؾ: وم٘م٤مل طمّم٤مة اًمت٘مط صمؿ ،ديٜمٝمؿ ذم همٚمقهؿ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ اًمذيـ أهٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ
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 سم٤مًمٜمٕم٤مل؟ اجلٛمرات شمرُمك يمٞمػ اجلٛمرات؟ ذم شمرى ُم٤مذا وأن شاحل٩م طمَم

 .ص٤مًمح همػم قمٛمؾ هذا ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مص٥م اًمِمٞمٓم٤من أن[ ئمٜمقن] وهؿ ،همٚمق ٕنف ح٤مذا؟ ص٤مًمح همػم ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمف يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهلذا ضمٝمٚمٝمؿ: ُمـ هذا هٜم٤مك ٟمٗمًف

 واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: ؾمٚمٗم٤مً  وم٘م٤مل[ 128:اًمتقسم٦م﴾ ]َرطِمٞمؿٌ  َرُءوٌف  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ ﴿: سمحؼ اًم٘مرآن

 اًمديـ ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: وم٘م٤مل ،اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمٞم٘مع قمام ًمف يمِمػ ومٙم٠منام شاًمديـ ذم

 .شديٜمٝمؿ ذم همٚمقهؿ ىمٌٚمٙمؿ اًمذيـ أهٚمؽ وم٢مٟمام

 ُمـ إؾمقد يم٤مًمٖمراب ظمرضمقا  أهنؿ احلج٤مب آي٦م ٟمزًم٧م قمٜمدُم٤م أن ؾمٛمٕمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ دًمٞمؾ هذا هؾ ،رضمٚمٞمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م

 .ومٝمامً  وأؾم٠مت ظمػماً  ؾمٛمٕم٧م :اًمِمٞم 

 .ظمػم اهلل ضمزاك! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

ؾمقد يم٤مًمٖمراب :اًمِمٞم  ؾمقد اًمثقب هذا أن ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ..ٕا  .وضمقهٝمـ سمف همٓملم ٕا

 ؟[ومتٜم٦م ومٞمف يٙمقن وضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ اًمزطم٤مم ُمع احلرم ذم ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م

ن إذاً  :اًمِمٞم   قمـ شمٜم٘مٚمٜم٤م ٓ شاعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل احلدي٨م[ ود أن٧م] ٔا

 يِمٌف هذا ،يمٌػم ظمٓمر ومٞمف هذا اًمرؾمقل قمغم شمرد ٕنؽ ظمٓمقرة: ومٞمف اًمٙمالم هذا أرضمقك اعم٠ًمخ٦م

٤مء إمم ضم٤مءوا اًمذيـ اًمرهط مت٤مُم٤مً  ٤مدة قمـ وؾم٠مخقهـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم  وقمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم

 ويتزوج ،ويٗمٓمر ويّمقم ويٜم٤مم يّمكم أنف اًمرؾمقل واىمع وم٘مٚمـ ،ًمٜم٤ًمئف وإشمٞم٤مٟمف وصٞم٤مُمف ىمٞم٤مُمف

 شم٘م٤مًمقه٤م؟ ح٤مذا شمدري ،ومت٘م٤مًمقه٤م اًمٜم٤ًمء

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

٤مدة وضمدوه٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم   طمتك ىم٤مم اًمذي.. اًمٕم٤ٌمد ؾمٞمد.. اًمرؾمقل قم٤ٌمدة ،ىمٚمٞمٚم٦م قم

 ! ىمٚمٞمٚم٦م قم٤ٌمدة هذه: ىم٤مًمقا  ،ىمدُم٤مه شمٗمٓمرت

٤مدة هذه ىمٚم٦م يٕمٚمٚمقن رضمٕمقا  صمؿ  ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا  اًمٕم
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ؼ مل أنف: ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ ،شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف  . يمثػم يتٕمٌد أن اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل داومع هٜم٤مك ٌي

 رؾمقل هذا»: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ،اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة هلذه شمٕمٚمٞمٚمٞمٝمؿ وهق..آظمر سمٌمء ضم٤مؤوا

 ح٤مذا ؟...ٟمٗمًف يتٕم٥م ح٤مذا: يٕمٜمل ششم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .. يمٚمف؟ اًمدهر ويّمقم يمٚمف اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٟمٗمًف يتٕم٥م

 أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ًمذًمؽ اهلل: ُمـ اعمٖمٗمرة طمّمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ: ىم٤مًمقا  أنٗمًٝمؿ إمم ومٕم٤مدوا

 وىم٤مل ،أن٤مم وٓ يمٚمف اًمٚمٞمؾ وم٠مىمقم أن٤م أُم٤م»: أطمدهؿ وم٘م٤مل ،ًمٜم٤م يٖمٗمر رسمٜم٤م طمتك ٟمجتٝمد

 ضم٤مء صمؿ ،اًمٜم٤ًمء أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: اًمث٤مًم٨م وىم٤مل ،أومٓمر وٓ اًمدهر أصقم أن٤م: اًمث٤مين

 ُم٤م: ىم٤مل ،اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ومخٓم٥م.. . اخلؼم وأظمؼم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وأت٘م٤ميمؿ هلل أظمِم٤ميمؿ إين أُم٤م ،ىم٤مًمقا  ُم٤م طمٙمك ويمذا ويمذا يمذا ي٘مقًمقن أىمقام سم٤مل

 ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ اًمٜم٤ًمء وأتزوج ،وأن٤مم اًمٚمٞمؾ وأىمقم ،وأومٓمر أصقم إين أُم٤م..هلل

 ش. ُمٜمل ومٚمٞمس

 ورؾمقًمف سم٤مهلل طم٘م٤مً  ي١مُمـ ُمًٚمؿ يمؾ ىمٚم٥م ذم راؾمخ٦م قم٘مٞمدة يٙمقن أن جي٥م ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ومٞمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ وًمق ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمف يًتدرك أن ٕطمد شمرك ُم٤م أنف يٕمت٘مد أن

 ..ضمداً  رضوري ىمٞمد زُم٤مٟمف ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ومٞمام: اًمٙمٚمٛم٦م وهذه ،زُم٤مٟمف

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٕمثف ٟمٌل ُمـ ُم٤م»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد

 أن اعمًٚمؿ قم٘مٞمدة..ؿمؽ ٓ شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ

 اًْمٞمَْقمَ ﴿: اًم٘مرآن ذم ٟم٘مرأ  وٟمحـ يمٞمػ ًمٖمػمه اًمٌٞم٤من أُمر ويمؾ وٓ ؿمٞمئ٤مً  يمتؿ ُم٤م اًمرؾمقل

 شمريم٧م ُم٤م»: اًمت٤مزم احلدي٨م..وٟم٘مرأ  ،أي٦م آظمر إمم[ 3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم 

 إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ،سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً 

 ذًمؽ قمـ يتٖم٤مومؾ ٓ أن ومٞمج٥م ُمًٚمؿ يمؾ قم٘مٞمدة هذا يم٤من إذا شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر

 اًمرؾمقل ومٞم٠ميت اًمرهط ُمقىمػ ُمقىمٗمف يٙمقن وٓ ،رؾمقًمف وطمٙمؿ اهلل طمٙمؿ ي٠متٞمف طمٞمٜمام

 ش.ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ»: سم٘مقًمف قمٚمٞمف ويرد

 ٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: اعمحرُم٦م اعمرأة طمؼ ذم ىم٤مل ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا 

 واًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ يمٞمػ ومتٜم٦م قمٚمٞمف يّمػم هذا: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٚمٞمس شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس
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 اهلل ُمـ وطمل ٕنف اًمرؾمقل: قمغم ًمالؾمتدراك جم٤مل ٓ: ٟم٘مقل اًمًٕمل؟ وذم اًمٓمقاف ذم

ٓ   ُهقَ  إِنْ ﴿: اهلقى قمـ يٜمٓمؼ وُم٤م  . [4:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 اعمًٚمٛم٦م أو اعمًٚمؿ ي٘مع ٓ طمتك سمتامُمف اًمنمقمل احلٙمؿ سمٞم٤من جي٥م ذًمؽ أضمؾ ُمـ

ة سمقضمف يتٕمٚمؼ ومام ،شمٗمريط أو إومراط ذم  سم٠منف ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقًملم ذيمروا اًمٕمٚمامء اعمرأ

 ُم٤م اًم٘مرآن ذم وًمٞمس ،اًمّمحٞمح هق وهذا سمٕمقرة ًمٞمس سم٠منف: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمقرة

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م شمٕمٜمل ٓ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ٕن قمٜمؽ: سمٕمٞمدة ًمٞم٧ًم واًمتجرسم٦م أبداً  هذا يٜم٤مذم

 سمٚمٖم٧م إذا»: اًمًٜم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء اًمت٘مري٥م هذا ،اًمقضمف إمم[ اجلٚم٤ٌمب] شم٘مري٥م شمٕمٜمل وإٟمام

ة  .شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض اعمرأ

 ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن هل٤م إومْمؾ: ي٘مقًمقن سمٕمقرة ًمٞمس سم٠منف ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ ذًمؽ ُمع

 وهل وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: ي٘مقًمقن قمقرة اًمقضمف سم٠من ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ

 ًمٚمٜم٤مس سمٌٞم٤مٟمف قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن اًمٕمٚمامء ي٘مقل ٓ اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م هذا ،حمرُم٦م

 ٓ وًمٙمـ وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م: ي٘مقًمقن اإلجي٤ميب سم٤مجل٤مٟم٥م يٗمٕمٚمقن يمام

 .اإلطمرام ذم يمقهن٤م طم٤مًم٦م ذم وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م حمرم وهل ذًمؽ يٜم٤مذم ُم٤م ي٘مقًمقن

 أخزُمقا  ظمػم اهلل ضمزاهؿ اًمٕمٚمامء سمٕمض  ،اعمقوقع ذم ؾم١مال ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

ـَ ﴿] أي٦م يٗمن اًمقضمف اًمٖمٓم٤مء سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  شمٖمٓمٞم٦م سمقضمقب ﴾ضُمٞمُقِِبِ

 ؾمٞمٖمٓمل يمٞمػ وإٓ ،اًمّمدر قمغم صمؿ اًمقضمف قمغم ُمـ يٜمزل اجلٚم٤ٌمب ٕن ،اًمقضمف

 ؟[اجل٤مٟم٥م ُمـ أو اًمقراء ُمـ سمف ي١مشمك ،اًمّمدر

 اًمّمدر؟ قمغم ي٠ميت اًمذي هق ُم٤م.. أص٤مسمقا  أو وا٠مأظمٓم ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ :اًمِمٞم 

 .اجلٚم٤ٌمب :ُمداظمٚم٦م

٤َم َي٤م﴿: وهق أي٦م ٟمص آٟمٗم٤مً  ُم٤ًمُمٕمؽ قمغم شمٚمقٟم٤م ىمد اجلٚم٤ٌمب ،ٓ :اًمِمٞم  ِله  َأُّيه  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اخلامر هق إٟمام[..59:إطمزاب] سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 ـمٞم٥م؟[ 31:اًمٜمقر]
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 ... هق هذا ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًم٤ٌمس هق أم اًمرضم٤مل دون سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص هق هؾ اخلامر أن! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

  واًمرضم٤مل؟ اًمٜم٤ًمء سملم ُمِمؽمك

 .أقمٚمؿ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمٖمؽمة هذه ،ًمٖمتٝمؿ يٕمرومقن يٕمقدوا مل اًمٕمرب أن يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م هذه :اًمِمٞم 

 ،اخلامر دام ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ُمٕمروف همػم همؽمة ،همؽمة اًمٕمرسمٞم٦م؟ اًمٚمٖم٦م ذم اؾمٛمٝم٤م

 اًمرأس همٓم٤مء هق: اخلامر ،اخلٗملم قمغم ويٛمًح اخلامر قمغم يٛمًح اًمرؾمقل يم٤من وم٘مد

 اإلقمراض ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس ضم٤مٟم٤ٌمً  اًمٚمٖم٦م شمريمٜم٤م إذا ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ ،اًمقضمف همٓم٤مء وًمٞمس

 ،اعمٞمت٦م حتريؿ آي٦م ذم ىمٚمٜم٤م يمام أظمذٟم٤م ًمٙمـ ،ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ٟمزل اًم٘مرآن ٕن قمٜمٝم٤م:

 إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م ضم٤مء يمذًمؽ

 يٖمٓمل اًمذي اخلامر أن ومٝمٛمقك اًمذيـ اعمِم٤مي  أو أن٧م شمٗمٝمؿ يمٞمػ.. ٟمرى ه٤مت شسمخامر

 .اجلٞم٥م هق هذا.. مت٤مُم٤مً  ىمٚم٧م يمام اجلٞم٥م اًمّمدر

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..وصدرك وضمٝمؽ شمٖمٓمل يمٞمػ وأرين رأؾمؽ قمغم اخلامر هذا أن :اًمِمٞم 

 ُمع دقمٜم٤م ًمٙمـ واطمدة هذه صمؿ ،اًمقضمف يٖمٓمل اخلامر أن واعمِم٤مي  أن٧م شم٘مقل يمٞمػ

 اعمرأة قمغم جي٥م هؾ: ؾم٠مختؽ أن٤م آٟمٗم٤مً  شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: احلدي٨م

 جي٥م هؾ: أؾم٠مخؽ أن ًمٙمـ ،احلؼ وىمقًمؽ ،ٓ: ىمٚم٧م وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل أن شمّمكم طملم

 اًمّمالة؟ ذم رأؾمٝم٤م شمٖمٓمل أن اعمرأة قمغم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مٟمف شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: اًمرؾمقل ىم٤مل قمٜمدُم٤م إذاً  :اًمِمٞم 

 قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م اًمٙمثػم طم٘م٤مئؼ احل٘مٞم٘م٦م هذه ،اًمقضمف وًمٞمس اًمرأس يٖمٓمل اخلامر أن يٕمٜمل

 اجل٤محم٦م[ واًمٕمقاـمػ] سم٤محلامس.. سم٤محلرارة اًم٘مْمٞم٦م أظمذوا أهنؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس سمٕمض

ـَ ﴿: وًمألطم٤مدي٨م ًممي٦م اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك وم٠من٤ًمهؿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 [..31:اًمٜمقر]

: يٕمٜمل اًمرضم٤مل يم٤من إذا ،احلدي٨م خي٤مًمٗمـ اًمٌالد هذه ٟم٤ًمء..اًمٜم٤ًمء ٟمرى ُم٤م وُٕمر

 اعمرأة يمِمػ سمقضمقب سمؾ سمجقاز ُم٘متٜمٕملم ًمٞمًقا  اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقاُمقن وهؿ إزواج

[ رد] وم٤مًمقاضم٥م ،زوضمٝم٤م أواُمر ُمع دم٤موسم٤مً  وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل هل وم٢مذا ًمقضمٝمٝم٤م اعمحرُم٦م

 .سم٤مًمٕمقاـمػ اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ذم آٟمخراط هذا

 ذم والًم٦م ويمؾ ،والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء يمٚمٛم٦م أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

 ،إول اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اًمتل إُمقر سمٕمض يًتحًٜمقن اًمذيـ قمغم رداً  اًمٜم٤مر

 اًمًٚمػ ًمًٌ٘مٜم٤م اًمتِمدد هذا يم٤من ًمق ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً  يم٤من ًمق: طمؼ يمٚمٛم٦م ي٘مقًمقن

 يًؽمن ُمـ ُمٜمٝمؿ ٟم٤ًمؤهـ قم٤مُم٦م سمّمقرة ىمٚمٜم٤م يمام يم٤مٟمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ًمٙمـ ،اًمّم٤مًمح

 .اًمقضمف يمِمػ ُمـ سمد ومال احل٩م ذم أُم٤م ،ضم٤مئز وهذا اًمٗمتٜم٦م[ ًمدرء] وهذا وضمقهٝمـ

 (22:12:19/ب21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادممـغ أمفات خصائص مـ افقجف تغطقة وجقب

 ،اعمرأة وضمف ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن: ىمٚمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس وذم ،ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ًمٞمس ي٘مقل ُمـ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف: ىم٤مئؾ وُمـ ،قمقرة أنف: ىم٤مئؾ ومٛمـ

 شمًؽم أن إومْمؾ ًمٙمـ وم٘مط وضمٝمٝم٤م ىمرص قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم ٓ: أي سمٕمقرة

 ،صحٞمح همػم ومٝمذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء ظم٤مص هذا أن: ٟم٘مقل أن أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م

 اعمرأة ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م اخل٤مص اًمٜمقع ومٞمف ومًتجد احلج٤مب يمت٤مب ىمرأت يمٜم٧م وإن

 رددٟمٜم٤م ومٜمحـ ،سمدقم٦م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ذه٥م ُمـ سمٕمض قمغم رد وومٞمف ًمقضمٝمٝم٤م

.. إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن وٟمٓمٌؼ ٟمرى وٟمحـ ،هٜم٤مك ذيمرٟم٤مه٤م سمآث٤مر قمٚمٞمٝمؿ

 اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ذم هذا وٟمٓمٌؼ إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ٟمرى ٟمحـ

 .وإومْمؾ آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمقضمقب سم٤مب ُمـ ًمٞمس ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم

 ُمٕمٜمك أن وًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمقضمقب ىم٤مل ُمـ يٛمٙمـ
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 قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػمات أن ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ،اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء ظم٤مص هق اًمقضمف ؾمؽم

 هق هذا أن: ٟم٘مقل وًمذًمؽ وضمقهٝمـ: يًؽمن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٟم٤ًمء همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ أجْم٤مً  يٙمِمػ يم٤من ُمـ هٜم٤مك سم٠من ًمٖمػمٟم٤م ظمالوم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م يمام إومْمؾ

ه اًمذي هق ومٝمذا ،إومْمؾ قمغم ذاك ودل اجلقاز هذا قمغم ومدل وضمقهٝمـ  وٟمديـ ٟمرا

 .سمف اهلل

 ..هلـ ظمّمقصٞم٦م هق هؾ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضمقب هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ِبـ ظم٤مص هق اًمقضمف ؾمؽم سم٠من اًم٘مقل همػم سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل.. ىمٚمتف اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 اًمتخّمٞمص؟ هذا قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت وُم٤م ،احلج٤مب همػم وذم احلج٤مب ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق :اًمِمٞم 

 ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ذقمل سمدًمٞمؾ ًمٞمس هق إٟمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمقضمقب دًمٞمؾ: أوًٓ 

 وقمدم ذًمؽ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٤ًمء قمٛمؾ ضمري٤من هق وإٟمام ،اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب

 أن اًمٕمٚمامء ىم٤مل جمٛمققم٦مً  إُمقر هذه ُمـ ،طمٞم٤مِتـ ذم ُمرة وًمق سمقضمقهٝمـ فمٝمقرهـ

 .اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت اًمرؾمقل ٟم٤ًمء.. اًمٜم٤ًمء ظمّم٤مئص ُمـ هذا

 يؼمزن أن هلـ جيقز ٓ سم٠منف ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ شم٘مدم ومٞمٛمـ هٜم٤مك وضمد ًمق

 هذا رد وم٘مد رء ُمٜمٝم٤م ئمٝمر ٓ يم٤من وًمق اًمرؾمقل زوضم٦م هذه: ي٘م٤مل وأن سم٠مؿمخ٤مصٝمـ

 أُمٝم٤مت سمٕمض واىمع ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس أوًٓ  هذا ٕن اًمٕمٚمامء: ُمـ يمثػم ُمـ

 وشمٕمٔمٝمؿ اًمرضم٤مل ذم وختٓم٥م خترج يم٤مٟم٧م وم٘مد قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وسمخ٤مص٦م اعم١مُمٜملم

 ضمري٤من هق وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ٟميص دًمٞمؾ هٜم٤مك ومٚمٞمس ،ذًمؽ وٟمحق وشمذيمرهؿ

 ومٞمٝمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٛمؾ وضمري٤من اعمٓمٚمؼ احلج٥م قمغم اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت قمٛمؾ

 .ذًمؽ قمغم

 ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء اخل٤مص اًمقضمقب يًتٜمٌط هٜم٤م ومٛمـ

 ضمري٤من ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ُمع ،اًمقضمقب قمغم إـمالىم٤مً  دًمٞمؾ هٜم٤مك ومٚمٞمس سمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

 قمـ يمِمٗمٝمـ قمغم سمٕمد وومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمًٚمامت سمٕمض قمٛمؾ
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ه اًمذي هذا ،وضمقهٝمـ  .ٟمرا

 اًمٕم٤مدة؟ ضمري٤من وهق سم٤مخلّمقصٞم٦م ًمالؾمتدٓل اًمٓمريؼ هذا هؾ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ إصم٤ٌمت قمٚمٞمف اًمقضمقب يدقمل ُمـ أن رء يمؾ ىمٌؾ اًمٓمريؼ هق ٓ :اًمِمٞم 

 وم٢مذا ،اًمٓمريؼ يٌدأ هٜم٤م ُمـ ٓ؟ أم يمٚمٝمـ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء يٕمؿ اًمدًمٞمؾ هذا أن ًمٜمٜمٔمر

 .. ذًمؽ إصم٤ٌمت قمـ قمجز

 أُمٝم٤مت اعم١مُمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء أن إلصم٤ٌمت إول ُمـ أظمص وهذا اًمٓمريؼ هق ُم٤م صمؿ

 صم٧ٌم وإن ،إول يِمٛمؾ مل هذا صم٧ٌم إن ،وضمٝمٝمـ ؾمؽم قمٚمٞمٝمـ جي٥م يم٤من اعم١مُمٜملم

 ي٠ميت أن قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم يدقمل ُمـ وًمذًمؽ وظمّمقص: قمٛمقم ومٝمٜم٤م أظمر ؿمٛمؾ إول

 ٟم٤ًمء واىمع هق وم٤مخلّمقص اخلّمقص يدقمل وُمـ ،ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مهض سم٤مًمدًمٞمؾ

 إومْمؾ أن: ٟم٘مقل ومٜمحـ سمف ىمقًمٜم٤م ُمع وهذا ،وضمقهٝمـ ذم وطمج٤مِبـ اًمرؾمقل

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ٟمص سمدون قمقرة اعمرأة وضمف أن: ٟم٘مقل أن ًمٙمـ ،ِبـ آىمتداء

 ..قمٚمٞمف ٟمص يقضمد ٓ رء حتريؿ ومٞمف ٕن ضمدًا: ظمٓمػم أُمر هذا اهلل رؾمقل طمدي٨م

 (22:22:22/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م) (22:39:28/أ24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادرأة ظقرة حدود

 ًمٚمٛمرأة؟ اعمرأة قمقرة هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ﴾ آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل أن إمم [31:اًمٜمقر] ٤مئِِٝم ًَ
ة ومٞمجقز [31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ  شمٌدي أن ًمٚمٛمرأ

 اًمٙمريٛم٦م أي٦م ٟمزًم٧م طمٞمٜمام اًمزيٜم٦م وُمقاوع ُمٜمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ُمقاوع وم٘مط اعمًٚمٛم٦م ٕظمتٝم٤م

 ومقق اًمًقار هق اًمذي اًمدوًم٩م ُمقوع إمم واًمذراقم٤من، طمقى، وُم٤م اًمرأس هل إٟمام

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز مم٤م وم٘مط اعمقاـمـ هذه اخلالظمٞمؾ، وُمقوع اًم٘مدُملم وإمم اعمروم٘ملم،

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙم٤مومرة ومٝمذه اعمًٚمٛم٦م همػم أُم٤م اعمًٚمٛم٦م، ٕظمتٝم٤م شمٔمٝمره٤م  هل اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمرضمؾ، أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ اًمٙم٤مومرة أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال يم٤مًمرضمؾ،

 اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: شمٕمٚمٛمقن يمام خمتٚمٗمقن واًمٕمٚمامء

 اًم٘مقل هذا قمغم جيقز، ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ جيقز،: ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ويمٗمٞمٝم٤م؟ سمقضمٝمٝم٤م

ة ًمٔمٝمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب يتٗمرع  ومال قمقرة اًمقضمف سم٠من ي٘مقل ومٛمـ اًمٙم٤مومرة، أُم٤مم اعمرأ

 ٟمحـ يمام سم٤مجلقاز ىم٤مل وُمـ يمٗمٞمٝم٤م، وٓ وضمٝمٝم٤م ًمٚمٙم٤مومرة شمري أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز

 .ومٞمجقز ٟمٕمت٘مد

 (22:33:15/ (6) راسمغ ومت٤موى)

ادرأة وجف تغطقة حؽؿ  

 ٓ؟ أم واضم٥م هق هؾ اعمرأة وضمف همٓم٤مء :اًم١ًمال

 ُمًتح٥م أُمر هق وإٟمام ،سمقاضم٥م ًمٞمس :اجلقاب

 . (22: 27: 22/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

 أشامء حديث حقل

 اًمقضمف يمِمػ ذم أؾمامء طمدي٨م قمغم سم٤مٓوٓمراب طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟... اجلقاب ومام ،اعمتـ طمٞم٨م ُمـ واًمٞمديـ

 ... ويـ اعمتـ طمٞم٨م ُمـ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 ... ضم٤مءت رواي٤مت ذم ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 إذا فأن ،سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً  شمٚمؽ؟ صمٌقت صم٤مسمت٦م رواي٦م هذه قمٚمٞمش؟ ُم٤م :اًمِمٞم 

 ،صم٤مسمت٦م همػم ورواي٦م ،صم٤مسمت٦م رواي٦م يم٤من إذا أُم٤م ،اًمتقومٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م طم٤مول اًمرواي٤مت اؾمتقت

 ُمْمٓمرب؟ طمدي٨م أنف هذا ذم ي٘م٤مل ومٝمؾ

 .وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م هل يم٤من إذا
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 ؾم٥ٌم هق آوٓمراب ٕنف ،إُمر واٟمتٝمك آوٓمراب إصم٤ٌمت ُمـ يًؽميح :وم٢مذاً  

 وسمخ٤مص٦م ،طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٌؼ ومٚمؿ ،سمٖمػمه صم٧ٌم اًمْمٕمػ يم٤من إذا ًمٙمـ ،اًمْمٕمػ إلصم٤ٌمت

 ُمـ جي٤مدل أن يريد طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ،آوٓمراب ىمْمٞم٦م ذم ًمٚمتِم٨ٌم طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٌؼ مل

  اًمٙمالم؟ واوح ،احلدي٨م وٕمػ يرى ٓ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمتٌقا  اًمذيـ أنف إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد أن٤م ًمٙمٜمل! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 طمج٤مب يمت٤مب هق هلؿ اعمحرك يم٤من ،ومٞمٝم٤م يمتٌقا  ُمـ يمؾ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م هذه أن ؿمؽ وٓ

 هذا سمتْمٕمٞمػ طمقا س   طمٞمٜمام ،احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمٓمريؼ ؾمٚمٙمقا  ُم٤م هؿ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة

 طمدي٨م قمغم ضمقا رِّ ٕمَ يُ  ومل ،داود أيب طمدي٨م قمٜمد وىمٗمقا  مجٝمقرهؿ أوًٓ  ،احلدي٨م

 واًمٌٞمٝم٘مل ،قم٤مئِم٦م قمـ يرويف داود أيب وطمدي٨م ،هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمف إؾمٜم٤مده اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل

 ح٤مسمٞم٦ماًمّم ُمـ آظمتالف يمؾ خمتٚمٗم٤من ي٘م٤منوم٤مًمٓمر ،سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قمـ يرويف

 وهمػمه يم٤مهلٞمثٛمل احلدي٨م طمٗم٤مظ سمٕمض وطمده اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد أن قمٚمؿ قمغم ،ٟم٤مزل وأن٧م

 ُمـ ؿم٤ميمر أمحد»و ،هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م ذم اظمتالف ُمـ ُمٕمٚمقم هق ح٤م :ًمذاشمف سمٞمحًٜمقه

داً  طمديثف ححّ َّم يُ  شاحل٤مرض اًمٕمٍم ذم احلدي٨م قمٚمامء يم٤ٌمر  ٓ ـمٌٕم٤مً  ٟمحـ ،اوٓمرا

 أن ٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م ،إـمالىم٤مً  هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م حيًـ اًمذي ٟمقاومؼ ٓ سمؾ ،هذا ذم ٟمقاوم٘مف

 يم٤من وم٢مذا ،احلدي٨م ِبذا آؾمتِمٝم٤مد إىمؾ قمغم ي٘مٌٚمقن ٓ اًمذيـ ه١مٓء ٟمٔمر ٟمٚمٗم٧م

 يًتحيوا أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ ،يمذًمؽ وهق طمًٜم٤مً  وًمٞمس ،يمذًمؽ وهق صحٞمح٤مً  ًمٞمس

 يٕمتؼم أن ُمـ أىمؾ ومال ،ًمقطمده هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م ـًِّ حُيَ  ُمـ هٜم٤مك أن ،احل٘م٤مئؼ هذه

 ُمـ سمحًـ ًمٞمس وهذا ،إـمالىم٤مً  قمٚمٞمف يٕمرضمقا  مل مم٤م هذا ،داود أيب حلدي٨م ؿم٤مهداً 

 .إظمالىمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم ،يمٝم٤مرِّ حُيَ  ومرأجتف طمدي٨م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م يِمٌف إُمر وهذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ؾمٚمٗم٤مً  هلؿ جيدون وٓ ،احلدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم يًت٘مٚمقن وهؿ ،احلدي٨م هذا سمت٘مقي٦م سح

 اًمٕمٚمؿ هذا ذم راؾمخ٦م ىمدم هلؿ ًمٞم٧ًم احلدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم يٌحثقن اًمذيـ صمؿ ،ذًمؽ ذم
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 ،ووم٘مٝمٞم٦م طمديثٞم٦م اخلالومٞم٦م اجلديدة اعم٤ًمئؾ هذه اٟمتِم٤مر: يٕمٜمل ىمٌؾ ،ىمٌؾ ُمٜمذ ُمٕمٚمقُم٦م

 ،إًم٤ٌمين اًمقاضمٝم٦م ذم سمٞمحٓمقه رأؾم٤مً  وإٟمام ،اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ًمٚمرد أطمدهؿ يٕمرج ٓ ومٚمامذا

 ومٞمف ُمٖمٛمقز إًم٤ٌمين اًمرضمؾ هذا أن ،ومقصٗمقك اؾمتْمٕمٗمقك اعمٕمرووم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة ذًمؽ

 دٟمدنيُ  أنف أطمد يتجرأ  ومام اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم أُم٤م.. . اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ومٞمف وُمٓمٕمقن

 قمغم ُمـ؟ قمغم هجامِتؿ يمؾ ومٌٞمّمٌقا  ،احلدي٨م شم٘مقي٦م ذم أظمٓم٠م: ًمف وي٘مقل ،طمقًمف

ة سمقضمف اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ ٟمٗمس ذم ومٕمٚمقا  ويمذًمؽ ،إًم٤ٌمين  قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م أىم٤مُمقا  ،اعمرأ

 ،اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مٞمٛمقا  ـمٞم٥م ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف: ىم٤مل ٕنف :إًم٤ٌمين

 اإلُم٤مم ٟم٘مٚمف اًمكم اجلٛمٝمقر ُمـ أدري وُم٤م ،واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم ُمـ ُمٜمٕمقا  اًمذي

 طم٤مـملم ًمٞمش ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أنف قمغم ،اًمٕمٚمامء مجٝمقر اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي

 اجلقاب ،ُمٜمٝمؿ ؾم٤ممل واجلٛمٝمقر ،ؾمٝم٤مُمٝمؿ يمؾ إًمٞمف وسمٞمقضمٝمقا  هذه اًمقاضمٝم٦م ذم إًم٤ٌمين

 .سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٕم٤مروملم قمٜمد

 .ؿمٞم  ي٤م يٕمزك اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ىمد إؾمٜم٤مد ًمف شاعمحٞمض اعمرأة سمٚمٖم٧م إذا» :طمدي٨م احلدي٨م ومٝمذا ،اعم٘مّمقد :اًمِمٞم 

 هؿ ًمٙمـ شاٟم٘مٓم٤مع» ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ينٕ :ًمذيمره يتٕمروقا  مل أهنؿ ذم قمذر ًمٌٕمْمٝمؿ يٙمقن

 أىمقل ٓ ،شمٓمٌع مل اًمتل سم٤مًمٙمت٥م اشمّم٤مهلؿ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ،ُمٜمل أىمقى ُمقىمٗمٝمؿ أن

 اعمٙمت٦ٌم قمـ سمٕمٞمد أن٤م ٕين :أن ُمٜمل أىمقى هؿ ،راتق  َّم اعمُ  أقمٜمل وإٟمام ،سم٤معمخٓمقـم٤مت

 يمثػماً  ُمٜمٝم٤م اؾمتٗمدت ؿمؽ سمال أن٤م ،خمٓمقـم٤مت ومٞمٝم٤م اًمٔم٤مهري٦م واعمٙمت٦ٌم ،اًمٔم٤مهري٦م

 أو ،ُمٜمٝم٤م ىمري٥م أو وُمثٚمٝم٤م اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اعمخٓمقـم٤مت أن ًمٙمـ ،وأومدت

 وضمدشمف أن٤م اًمكم   اًمٌمء هذا ومٌتّمقر ،ُمّمقرات اًمًٕمقدي٦م ظمزائـ ذم ص٤مرت أوٕم٤مومٝم٤م

 ُمـ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م طمّمٚمقا  ىمد يم٤مٟمقا  اًمكم ،داود أيب ُمراؾمٞمؾ ٟمًخ٦م قمغم طمّمٚم٧م طمٞمٜمام

 هذه إمم ٟمٔمرهؿ ؾم٠مخٗم٧م وًمٙمـ ،قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمقا  ُم٤م.. . ًمٕمٚمٝمؿ أىمقل وًمذًمؽ ،زُم٤من

 ،ُمرؾمالً  ىمت٤مدة قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد داود أيب ُمراؾمٞمؾ ذم احلدي٨م أن: وهل ،اًمرواي٦م

 .أبداً  اًمًٜمـ ذم ُمقضمقد اًمكم سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد ومٞمف ُم٤م ،ظم٤مًمد ومٞمف ُم٤م

 .... :ُمداظمٚم٦م
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 ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ اعمراؾمٞمؾ يمت٤مب ذم اًمّمحٞمح سم٤مإلؾمٜم٤مد رواه داود أبق ،ٓ :اًمِمٞم 

 .ٕؾمامء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل

 هٜم٤م: وهل ،هل٤م خيْمٕمقا  أن إٓ اعمٜمّمٗمقن يًتٓمٞمع ٓ طم٘مٞم٘م٦م أُم٤مم ٟمّمٌح هٜم٤م: إذاً  

 قمٜمد طمج٦م اإلؾمٜم٤مد صحٞمح اعمرؾمؾ واحلدي٨م اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح ُمرؾمؾ طمدي٨م

 .رواي٦م ذم وأمحد ،ذط سمدون وُم٤مًمؽ ،ؾم٠مذيمره سمنمط واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أيب ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 هذه ،وٕمٞمػ سمًٜمد وًمق ،أظمرى ـمريؼ ُمـ ُمقصقًٓ  ضم٤مء إذا ومٝمق: اًمنمط أُم٤م

 .سمٕمْمٝمؿ حيًٜمف ىمٚمٜم٤م يمام سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ُمـ؟ قمٜمد إظمرى اًمٓمريؼ

 احلدي٨م سم٠من إًمٞمف شمِمػم ُمـ ي٘مقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم صمؿ ،احلدي٨م هذا شمرد ح٤مذا: إذاً  

 ًمٜم٤م ويم٤من ،ياعمقدود قمغم أنٙمرٟم٤مه٤م ٟمحـ اًمتل ي٦ماًمروا ذم آوٓمراب ،ُمْمٓمرب

 رواي٦م قمغم سمٜم٤مء ،ياعمقدود أن إمم اًم٘مراء ٟمٔمر ًمٗمتٜم٤م طمٞم٨م إول اهلل ؿم٤مء إن... إضمر

 ومٝمذه ،اًمذراع ٟمّمػ إمم اًمٙمػ سمدل اًمرؾمقل أؿم٤مر سم٠منف ضمري٩م اسمـ رواه٤م ُمٕمْمٚم٦م

 ،اًمثالصم٦م إؾم٤مٟمٞمد ِبذه ىم٤مسمٚمٜم٤مه٤م إذا وسمخ٤مص٦م ،هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ُمرُمٞم٦م رطم٦مٓم  ُمُ  ي٦مااًمرو

 وهق ىمت٤مدة قمـ اإلؾمٜم٤مد ،ومٞمف ُم٤م قمغم أؾمامء قمـ اإلؾمٜم٤مد ،ومٞمف ُم٤م قمغم قم٤مئِم٦م قمـ اإلؾمٜم٤مد

 ًم٘مقًمف ظم٤مص سمٗمٝمؿ ردت؟ سمامذا إدًم٦م ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ،ُمرؾمالً  ىمٚمٜم٤م يمام صحٞمح

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [.59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ ،ضمداً  قمجٞم٦ٌم ىمْمٞم٦م ذم ٟم٘مع هٜم٤م: أجْم٤مً 

ٓ  ﴿ أي٦م يٗمنون  ٓ وهؿ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف سم٠منف[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ،شمٖمٓمٞمتف جي٥م اعمرأة وضمف أن ،رأُّيؿ سمف يدقمٛمقن صحٞمح٤مً  اًمّمح٤مسم٦م قمـ أثراً  جيٞمدون

 سم٠منف قمقنيد   ُم٤م سمؾ يًتدًمقن ُم٤م هؿ ،ومٞمف واًمت٠مُمؾ.. . أُم٤مُمف اًمقىمقف جي٥م رء هٜم٤م صمؿ

 قمٚمٞمٝمؿ ٟمرد أن أُمٙمٜمٜم٤م ح٤م هذا ادقمقا  ًمق ٕهنؿ اجلٚم٤ٌمب: همػم سمٌمء اًمقضمف ؾمؽم جي٥م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ سم٤مٔي٦م يًتدًمقن هؿ ،سمرده هلؿ ىمٌؾ ٓ ،يمٌػماً  إؿمٙم٤مًٓ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 أن يمٚمٝمـ اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء أُمر اهلل أن قمغم شمدل أي٦م هذه ومٞم٘مقًمقن ،[59:إطمزاب]

 ،سم٤مجلٚم٤ٌمب هذا ي٘مع مج٤مقم٦م ي٤م شمتّمقروا يمٞمػ ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ وضمقهٝمـ قمغم يدٟملم
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 ذم يِمؽمط أنف إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ذم إول إضمر ًمٜم٤م يم٤من أجْم٤مً  يمام ،اجلٚم٤ٌمب ذم ويِمؽمط

 ٓ ومْمٗم٤مو٤مً  يٙمقن وأن ،يِمػ ٓ صٗمٞم٘م٤مً  يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م: ذوط صمامٟمٞم٦م اجلٚم٤ٌمب

 . يّمػ

 اًمتل اعمرأة هذه متٌم يمٞمػ اإلدٟم٤مء؟ يٙمقن يمٞمػ ،ذقمٞم٤مً  هٙمذا يم٤من إذا وم٤مجلٚم٤ٌمب

 اعمرأة هذه متٌم يمٞمػ ،اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م ٧ممت   ُم٤م ًمًف ٓ ،وضمٝمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب شمدين سم٠من ُمرتأُ 

 أؿمٕمر أن٤م ،وضمٝمٝم٤م ٖمٓملشمُ : سمٛمٕمٜمك ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م شمدين سم٠من ُمرتأُ  إذا ،اعمًٙمٞمٜم٦م

 هلؿ ووضمدوا ،ُمتٜمٗم٤ًمً  ٕنٗمًٝمؿ واوم٠موضمد ،ُمٕم٘مقل همػم إُمر هذا وضمدوا سم٠مهنؿ

 قمٌٞمدة ُمًٕمقد اسمـ شمالُمذة ُمـ واهلل ٟمًٞم٧م اؾمٛمف هق ُم٤م اًمت٤مسمٕملم أطمد قمـ وهل ،رواي٦م

 .آؾمؿ هذا ٟمحق أو

 متٌم ضمٚم٤ٌمب؟ هذا إذاً  ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  شمٌدي: ىم٤مل ،اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ذيمريُ : اًمِم٤مهد

 إُم٤م ح٤مذا؟ أي٦م ظم٤مًمٗمقا  أن هؿ ًمٙمـ ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  ٌديشمُ  متٌم هٙمذا شمِمقومٜمل؟ هٙمذا

 أجْم٤مً  وضمدوا ٓ؟ قملم قمـ أجش يمِمٗم٧م ٧مهمٓمّ  ُم٤م ومٝمذه ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م اإلدٟم٤مء يٗمنوا أن

 هذه قا ٓمشمٖم ًمٞمش ،قمٞمٜملم هل٤م ظمٚمؼ يمٚمٝم٤م واهلل ،واطمدة سمٕملم قمٛمٚمٞم٦م هل ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م إٟمف

 .هٙمذا ،قمٞمٜمٞمٝم٤م ٌديشمُ  سمٕمد ومٞمام أظمرى أىمقال ومج٤مءت ،ٓ إظمرى؟

 ًمٖم٦مً  واإلدٟم٤مء ،إًمٞمف أصؾ أن ريدأُ  اًمذي هذا وم٠من٤م ،اًمتٖمٓمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس اإلدٟم٤مء: إذاً  

 طم٥ًم إًمٞمف اىمؽمب أو ،ُمٜمف اىمؽمب وإٟمام ،همٓم٤مه اًمٌمء أدٟمك اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ومٞمف ُم٤م

 هٜم٤م ،وضمقهٝمـ إمم: أي إًمٞمٝمـ ي٘مرسمـ: أي. ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم: وم٢مذاً  ،اًمٕم٤ٌمرة

 سمٕمض اًمٞمقم ٟمرى يمام اجل٤مهٚمٞم٦م سمٜمٕمرف.. شمرى ي٤م ٟمٕمرف ُم٤م ،قم٤مم اًمٜمص هذا ي٘م٤مل سم٘مل

 ،لمِّ سمَ  صدره٤م ذم هٜم٤م رء ويمؾ ،اًمٕم٤ٌمءة رأؾمٝم٤م قمغم وأخ٘م٧م ،اًمقاطمدة متٌم اًمٕمراىمٞم٤مت

 ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء وضمؾ قمز اهلل وم٠مُمر ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  هٙمذا

 يمام :أوًٓ  ،جيقز ٓ اجلقاب هٜم٤م ،اًمًٜم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ُمٓمٚمؼ اإلدٟم٤مء هذا: أي ،ضمالسمٞمٌٝمـ

 ؾمٛمح اًمكم ؾمقاء ،ِبذا ي٘مقل أطمد ٓ ٕنف ،اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اإلدٟم٤مء شمٗمًػم آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م

 .سمٕمد يمٚمتٞمٝمام سم٤مًمٕمٞمٜمتلم أو اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم

 هذا هق اًمقضمف ،اًمقضمف إمم اجلٚم٤ٌمب سمت٘مري٥م ،اًمت٘مري٥م هق اإلدٟم٤مء: أي٦م ُمٕمٜمك
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 ،طمددت اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ،ٕؿمٞم٤مءا سمف اإلٟم٤ًمن يقاضمف اًمذي اًم٘مرص

 ومٞمف إدٟم٤مء ومٞمف وٓ ،شمٕمٛمٞم٦م وومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف إدٟم٤مء يٙمقن ُم٤م ،اإلدٟم٤مء هلذا طمدوداً  ووٕم٧م

 إذا»: أؾمامء طمدي٨م ذم ىم٤مل يمام ذًمؽ وإٟمام ،ذقم٤مً  جيقز ٓ رء يٜمٔمر سمحٞم٨م شم٤ًمهؾ

ة سمٚمٖم٧م  سم٠من ؿمٕمرٟم٤م ؽوًمذًم  شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض اعمرأ

 ؾمٌٞمؾ وهق ،ُمٕمٝمؿ وٟمحـ سمف يٕمؽمومقن ٓ هؿ ؾمٌٞمؾ إمم واجل١م هٜم٤مك اعمِم٤مئ  سمٕمض

 يٙمقن أنف جيقز ُم٤م ٟمفإ ي٘مقًمقن أظمذوا ٕهنؿ :واًمٗمٚمًٗم٦م اًمرأي وحتٙمٞمؿ ،اًمٕم٘مؾ حتٙمٞمؿ

 سمتث٧ٌم هٙمذا ـمٞم٥م ،وضمٝمٝم٤م هق اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف

 خي٤مًمٗمقن اًمذيـ أظمريـ قمغم ٟمٜمت٘مده٤م ٟمحـ اًمتل ،أراء ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 :سمِمٞمئلم روٜم٤مهؿ٤مقم ٟمحـ وًمذًمؽ ،اًمرأي سمٛمجرد اًمٜمّمقص

 اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ هق ومام ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: إول اًمٌمء

 ووضمف ،ومٞمٝم٤م ُم٤م أمجؾ ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف ،مت٤مُم٤مً  ُمت٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م ،إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ  .ومٞمف ُم٤م أمجؾ ًمٚمٛمرأ

 ٕنف إـمالىم٤ًم: اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ يِمقومقا  ُم٤م أنف ،اجلٜمًلم قمغم يٜمٌٖمل سم٠منف ىمقًمقا : إذاً  

 شمٕمٚمٛمٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٛمٜم٤مٚم  ؾَم : آظمر ؿمٞمئ٤مً  وىمٚمٜم٤م ،اًمقضمف اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ

 ..قمٞمٜم٤مه٤م عمرأة؟ا وضمف ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م ،ُم٤ٌمذة همػم ـمٌٕم٤مً  سمٓمري٘م٦م اًمث٤مين اًم١ًمال ُمٜمٝمؿ

 : سمٞم٘مقل ُم٤م اًمِم٤مقمر ؾمٛمٕم٧م ُم٤م

 ىمقي٤مً  ٚم٤ٌمنيٖم ومْمٕمٞمٗم٤من   وم١مادي سمٜم٤مفمريؽ حت٤مرب ٓ

 شمرضمع إذاً  قمٛمقه٤م ،قه٤مٛمّ قمَ : إذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م إذًا؟ هق ُم٤م اعمرأة وضمف ذم ُم٤م وم٠ممجؾ

 قم٘مد ؿم١مم وُمـ ،اًمٗمٚمًٗم٦م ؿم١مم ُمـ هذا ،إـمالىم٤مً  إٟم٤ًمن ي٘مقهل٤م ٓ اًمتل اًمتٖمٓمٞم٦م

 يٜمٝمك يم٤من ،ُم٤مًمؽ أفمٜمف اًمًٚمػ قمٚمامء سمٕمض يرطمؿ واهلل ،سم٤مًمرأي اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 رأي ذم اإلٟم٤ًمن يّمٌح ،سمرأي ًمٜم٤م سمٞمجقا  يقم يمؾ ٕنف ًمٞمش؟ هذه اًمرأي ـمري٘م٦م قمـ

 أُم٤مُمٜم٤م هق ومٞمام ُمؽممج٦م وهذه ،إـمالىم٤مً  اًم٘مْم٤مي٤م هذه سمتٜمتٝمل ُم٤م ٕنف آظمر: سمرأي ويٛمز

 ؿمق هق؟ ُم٤م اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ: ٟم٘م٤مسمٚمٝمؿ ٟمحـ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ي٘مقًمقن هؿ
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 .ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ حتريؿ اًمًٜم٦م ،هذا اعمٜمٓمؼ هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤م

ة أُم٤مم وضمٝمف قمـ يٙمِمػ أن اًمرضمؾ قمغم حترُمقا  أن يٚمزُمٙمؿ: إذاً    واؾمتٗمدٟم٤م ،اعمرأ

 ظمٚمؼ يمام سمّمػمة ظمٚم٘مٝم٤م ورسمٜم٤م ،أجْم٤مً  قمٛمقه٤م: وم٢مذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ أنف ُمٜمٝمؿ

 : ٟم٘مقل ومٚمذًمؽ. وهٙمذا اًمرضم٤مل

 ظمٚمػ ُم٤م اسمتداع ذم ذ ويمؾ      ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

٤من أن: واحل٘مٞم٘م٦م  وأن٤م ،شم٠مويؾ سمدون شمؽمك طمٞمٜمام ،اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص سم٤مًمراطم٦م يِمٕمر اإلًٟم

 ،اًمّمٗم٤مت ٔي٤مت شم٠مويٚمٝمؿ اًمٙمالم قمٚمامء قمغم يٜمٙمرون أهنؿ ،احلدي٨م أهؾ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أقمج٥م

 .شمٕمٓمٞمالً  شم٠مويٚمٝمؿ ويًٛمقن ،ُمٕمٝمؿ وٟمحـ سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمرون

 شم٠مويؾ وهق ،اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ آظمر ٟمققم٤مً  هٜم٤مك سم٠من ُمٕمٜم٤م يتذيمروا أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ 

: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م ي٠ميت ومحٞمٜمام ،ذقمٞم٦م أدًم٦م سمدون اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص

ة وم٘م٤مُم٧م»  ،ؾوًمٕم ًمٕمؾ احلدي٨م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من احلدي٨م هذا ًمٕمٚمف شاخلديـ ؾمٗمٕم٤مء اُمرأ

 اًم٘مْمٞم٦م شم٠مظمذوا ،ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م ُمع احلدي٨م هذا طمٓمقا  اًمتٙمٚمػ؟ هذا ح٤مذا

 قم٤مئِم٦م: وطمدي٨م أؾمامء طمدي٨م ،ىمقي احلدي٨م هذا إٟمف: اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ىمقي

 اعمرأة ؾمؽم ذقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ إٟمف وسمخ٤مص٦م ،هذا قمغم يم٤من اًمّمح٤مسمٞم٤مت قمٛمؾ ٕنف

 ُمـ يم٤من وهلذا ،إول اًمٕمٝمد ذم ذًمؽ وىمع ٕنف ٟم٘ماًل: وإٟمام قم٘مالً  أجْم٤مً  ٓ ،ًمقضمٝمٝم٤م

 سمٕمض قمغم رداً  أومْمؾ ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ،ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مدٟم٤م أنٜم٤م قمغم اًمٌقاقم٨م

ٟمٜم٤م  ،حمدودة اًمًٚمٗمٞم٦م آصم٤مر وذم اًمًٜم٦م ذم ُمٕمٚمقُم٤مِتؿ: يٕمٜمل ًمٌٜم٤من ذم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ إظمقا

 وٟمٜمّمح إومْمؾ ٟم٘مقل ،هذا ٟم٘مقل ُم٤م ومٜمحـ ،سمدقم٦م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم إٟمف: ىم٤مًمقا 

 قمٜمدك؟ ُم٤م.. ـمٞم٥م ،اًمتحريؿ قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف طمرام:: ٟم٘مقل.. . ُم٤م ًمٙمـ ،سمذًمؽ

 ؟[هق ُم٤م اخلثٕمٛمٞم٦م وطمدي٨م] :ُمداظمٚم٦م

 رُمل سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اخلثٕمٛمٞم٦م هذه إٟمف :اًمِمٞم 

ة أُم٤مُمف وىمٗم٧م ،اجلامر  قمٚمٞمف ٟم٤مىمتف قمغم قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ ظمٚمٗمف ويم٤من ،مجٞمٚم٦م اُمرأ

 قمٜمف؟ طم٩م٠مأوم اًمرطمؾ قمغم ٧مٌُ ثْ يَ  ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مًم٧م ،اًمًالم
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125 

 ويم٤من ،إًمٞمف شمٜمٔمر وهل ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،قمٜمف طمجل: ىم٤مل

 إمم اًمٗمْمؾ وضمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمٗم٧م ،مجٞمٚم٦م هل ويم٤مٟم٧م ،ووٞمئ٤مً  اًمٗمْمؾ

 .إظمرى اجلٝم٦م

 طمٞم٤مة آظمر ذم وىمٕم٧م ٕنف اعمخ٤مًمٗملم: قرٝمًمْم ىم٤مصٛم٦م طمج٦م احلدي٨م هذا ذم سمٜمتٗمؼ ومٜمحـ 

 هق ُم٤م اعمرأة وضمف صحٞمح: سمٞم٘مقًمقا  اًمكم قمغم رد هذه احلج٦م وأجْم٤مً  ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ومٞمٜمٌٖمل ،آظمره إمم.. و.. و وم٤مؾمد اًمزُمـ ويم٤من مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا وًمٙمـ ،قمقرة

 ،اًمٗمْمؾ وسملم اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأة سملم اًمِمٞمٓم٤من دظمؾ هٞمؽ؟ ُمـ أيمثر ومتٜم٦م ُمـ شمريدون ُم٤مذا: ٟم٘مقل

 إٟمف إيف؟ قمغم يزيد ٓ واًمرؾمقل ،ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر يمد١مسمٞم وهق ،اًمرؾمقل وراء رايم٥م اًمٗمْمؾ إٟمف ًمدرضم٦م

ظمر ًمٚمِمؼ وضمٝمف يٍمف الم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من: أن٤م سم٘مقل ،ٔا  ه١مٓء رأي يرى يم٤من ًمق ،اًًم

 حمؾ ذم أن٧م: يٕمٜمل مت٤مُم٤مً  ُمٕمؽ وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م هذه ومرض: ٕطمدهؿ ىمٚم٧م طمتك ،اعمِم٤مئ 

 ُم٤مذا شم٠ًمخؽ ،مجٞمٚم٦م اُمرأة وأُم٤مُمؽ رديٗمؽ قمٛمؽ اسـم أو صدي٘مؽ أو وص٤مطمٌؽ اًمرؾمقل

 ٕنف جي٤موب: أن اؾمتٓم٤مع ُم٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام شمٗمٕمؾ أو ،وضمٝمؽ سمتًؽم شمًقي؟

 ُم٤م أن٤م: ىم٤مل وإن ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمػ اؾمؽم سم٘مقل أن٤م: ىم٤مل إن ٕنف ُمقىمٗمف: حمرج طم٘مٞم٘م٦م

 واًمٗمتٜم٦م ،اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٧م إذا وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن جي٥م: سمت٘مقل وأن٧م شم٠مُمره٤م؟ ح٤مذا: إذاً  ،سم٠مُمره٤م

ن قمٝمد سمٕمٞمد أن٤م قمٛمٝم٤م أو أبقه٤م يم٤من اعمرأة هذه إٟمف رواي٦م ذم اًم٘مّم٦م هذه ،ُمقضمقدة  دومٕمٝم٤م هق ٔا

 .ِب٤م يتزوج ًمٕمٚمف يِمقومٝم٤م اًمرؾمقل ؿم٠من ُمـ

 ... :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .صحٞمح ُمق اعم٘مٓمع هذا :ُمداظمٚم٦م

 ومٙمرهؿ اًمرواي٦م؟ ِبذه سمٞم٠متقا  ًمٞمش هذه ٕنف صحٞمح، ُمق اعم٘مٓمع هذا :اًمِمٞم 

 وص٤مر اعمٓمر حت٧م يم٤من اًمكم ُمثؾ إٟمف قمرف ُم٤م ،شمٌٕمل آقمؽماض ُمـ سمٞمخٚمّمقا  يٕمٜمل

 اًمكم هق اًمراوي ًمٙمـ ،اًمٙمالم هذا ي٘م٤مل ممٙمـ ؿم٤مومٝم٤م وم٘مط اًمرؾمقل ًمق ،اعمزراب حت٧م

 ... ومجٞمٚم٦م وٞمئ٦مو ٤مأهن يروي
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 ..... :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕنف ضمقاب: ًمف هذا يمامن إيف :اًمِمٞم 

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ساطم٦م  اًمثقب ؿمد هق وم٤مٟٓمت٘م٤مب  شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمُْحِرُم٦م اعمرأ

 قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،اًمًدل وهق ،ذقم٤مً  ضم٤مئز هذا ًمٙمـ ،هٙمذا

 ِبـ ُمر وم٢مذا ،اجلامل قمغم وهـ ،وضمقهٝمـ يم٤مؿمٗم٤مت يم٤مٟمقا  إٟمف أؾمامء قمـ أو قم٤مئِم٦م

 .اعمٛمٜمقع ومٝمق آٟمت٘م٤مب أُم٤م ،ضم٤مئز هذا وم٤مًمًدل ،وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م ريم٥م

 قمغم ؾمدزما اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من حمرُم٦م يم٤مٟم٧م اخلثٕمٛمٞم٦م هذه أنف ومروٜم٤م ومٚمق 

 أهن٤م دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ومٕمٚمـ يمام وضمٝمؽ

 ُم٤م ومٞمف ُم٤م ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م أم ،ُم٦مرِ حُمْ  أهن٤م دًمٞمؾ ومٞمف ُم٤م: سمٜم٘مقل وٟمحـ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م

 وهل شمٜمت٘م٥م أن قمٚمٞمٝم٤م واضم٥م: ٟم٘مقل ُم٤م وٟمحـ ،اًمًؽم ُمٜمف يٚمزم اًمذي اًمًدل ُمـ يٛمٜمع

 ،هذا ذم ُمٕمٜم٤م يتٗم٘مقن وهؿ ،حمرُم٦م وهل وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل أن هل٤م ينمع ًمٙمـ ،ُم٦مرِ حُمْ 

 اًمرؾمقل ومٚمامذا ،وضمقسم٤مً  ي٘مقًمقن هؿ ،اؾمتح٤ٌمسم٤مً  اًمًدل ينمع: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمٗمرق ًمٙمـ

 .حمرُم٦م يم٤مٟم٧م: سمٞم٘مقًمقا  هؿ سم٤مًمًدل، ره٤مي٠مُم مل

  ..اًمًدل ُمـ ٓ ،آٟمت٘م٤مب ُمـ متٜمع اعمحرُم٦م :اجلقاب 

 إمم يٜمٔمر يم٤من إٟمف: ىم٤مل احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اعمِم٤مئ  سمٕمض قمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أقمج٥م

 ٟمٜم٤مىمش ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٟمحـ إٟمف اًم٥ًٌم اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م ،يّمدر ُم٤م قمج٥م هذا ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م

 ،اًمٗم٤ًمد ٟمحـ ؿم٤ميٗملم ،قمقاـمػ ُمٜم٤مىمِم٦م سمٜمٜم٤مىمِمٝم٤م ،ُمٜمٓم٘مٞم٦م ذقمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م إُمقر

 ذم سم٤مًمتِمدد اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م.. .  ،آظمره إمم اًمِم٤مسم٤مت قمغم اًمِم٤ٌمب شمًٚمط ؿم٤ميٗملم

 واىمع ُمع ٟمّمٓمدم هٜم٤م سمس ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اعمرأة قمغم طمرام وهق ،اعمقوقع

 قمٚمٞمٝم٤م وٟمدور قمٚمٞمٝم٤م ٟمٚمػ سمٜمح٤مول ،إطم٤مدي٨م هذه دمٞمٜم٤م إول اًمٕمٝمد إول اًمٕمٝمد

 .مت٤مُم٤مً  اًمّمٗم٤مت وأطم٤مدي٨م آي٤مت ذم اًمٙمالم قمٚمامء يٗمٕمؾ يمام أوهل٤م ُمـ

  (22: 22: 42/ 135/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإليشارب فبس حؽؿ

 أؾمت٤مذٟم٤م؟ اإليِم٤مرب ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 اًمرأس مجٞمع يًؽم سمحٞم٨م ،مخ٤مراً  يٙمقن أن جي٥م ،يٙمٗمل ٓ اإليِم٤مرب :اجلقاب

 .يم٤مومٞم٦م ؾمؽمشمف وًمٞمس ،ؾم٤مسمٖم٤مً  ًمٞمس اإليِم٤مرب ،واًمٜمحر

 يمذًمؽ؟ اًمٙمٗملم يًؽم اًمذي اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 ويًؽم اًمرأس يًؽم وواؾمع ومْمٗم٤مض أنف ،اخلامر هق هذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 أُم٤م ،واؾمع ٕنف :اعمٜمٙمٌلم يًؽم اًمٜمحر يًؽم ُم٤م ومٝمٜم٤م ،اًمٜمحر يًؽم: ٟم٘مقل طمٞمٜمام ،اعمٜمٙمٌلم

 اخلامر سمٞمٜمام باإليِم٤مر سم٥ًٌم ،اًمٕمٜمؼ ُمـ رء يٌدو اًمٜم٤ًمء ٟمرى ُم٤م ومٙمثػماً  يِم٤مرباإل

 .ُمٕم٤مً  واعمٜمٙمٌلم اًمٕمٜمؼ يًؽم

ـَ ﴿: وم٘م٤مل ،سمذًمؽ أُمر واهلل سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  أُم٤م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 .طمٚمقل أنّم٤مف اإلؾمالم ذم وًمٞمس ،طمٚمقل أنّم٤مف: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام سم٤مب ُمـ هذا اإليِم٤مرب

 هق اخلامر أن يٕمت٘مدون.. . واعمٚمتزُم٤مت اعمٚمتزُملم سمٕمض أن أؾمت٤مذي :اًم١ًمال

 .اًمقضمف همٓم٤مء

 قمغم اخلامر يْمع أي خيتٛمر اًمرضمؾ وًمذًمؽ ،اًمرأس همٓم٤مء  هق اخلامر. .:اجلقاب

ة ،رأؾمف ـَ ﴿: ىم٤مل ومٚمذًمؽ ،يمذًمؽ واعمرأ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 .[31:اًمٜمقر]

  (.:. 25: 36/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإليشارب حؽؿ

 .[اإليِم٤مرب طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ،ُمٜمديؾ آه سم٤مإليِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م شمْمع إٟمام ،إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل :اًمِمٞم 
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128 

 وُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ؿمٕمره٤م ِب٤م اعمرأة شمٖمٓمل سمحٞم٨م واؾمٕم٤مً  يٙمقن وٓ ،ومْمٗم٤مو٤مً  يٙمقن ٓ هذا

 ُمـ اعمرأة قمٜمؼ شمٔمٝمر ُم٤م يمثػماً  ،سم٠ممخرة ًمٞم٧ًم هل اًمتل إمخرة هذه ُمـ يمثػم ،وقمٜم٘مٝم٤م

 ،ؿمٕمره٤م ُمـ رء رأؾمٝم٤م وُم٘مدم ٟم٤مصٞمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أو احل٦ٌم، هذه ىمدر وًمق ٤مهٜم

 .أجْم٤مً  مخ٤مراً  ًمٞمس هذا

 أن ٥مجي ،اخلامر سم٠من ٟم١ميمد ٟمحـ وًمذًمؽ ،دمٚم٧ٌٌم وٓ ختٛمرت ٓ ومٝمذه وًمذًمؽ 

ة يٖمٓمل اًمذي اجلٚم٤ٌمب هق ،اجلٚم٤ٌمب ومقىمف وُمـ اًمّمالة، مخ٤مر يٙمقن  إمم رأؾمٝم٤م اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م

 ًمٗمٔم٤مً  سم٤مًمٌدقم٦م هٜم٤م وأقمٜمل ،احل٤مرض اًمٕمٍم سمدقم٦م هذه اًمٓمقيٚم٦م اًم٤ٌمًمٓمقه٤مت أُم٤م

 .ضمديد أُمر يٕمٜمل قمرسمٞم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ويٙمقن ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر طمتك ٖمٓملويُ  ،اًمٓمقيؾ اًم٤ٌمًمٓمق ًم٧ًٌم إذا ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 ُمٗمّمؾ ذًمؽ ومقق ي٠ميت صمؿ ،ُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؿجِّ حُيَ  وٓ أخٞمتٞمٝم٤م ؿجِّ حُيَ  ٓ ومْمٗم٤مو٤مً 

 ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب ٕن :ُم٤مٟمع قمٜمدي ذم ُم٤م اخلامر ومقق اعمالي٦م وهذه يٕمٜمل ،اعمالي٦م اجلٚم٤ٌمب

 اجلٚم٤ٌمب ومروٜم٤م وم٢مذا ،اًمٌدن ؾمؽم سمف اعم٘مّمقد ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل أُمر هق وإٟمام ،دي٤مً ٌه ٕمَ شمَ  أُمراً 

ة واؾمتٕمٛمٚمتٝمام ،مت٤مُم٤مً  اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمٕمٜمك حت٘م٘م٤من اًم٘مٓمٕمت٤من وه٤مشم٤من ىمٓمٕمتلم  ،اعمرأ

 سملم مجٕم٧م ىمد كاذطمٞمٜم شمٙمقن ٤َم،ضمٚم٤ٌمسم اخلامر قمغم وشمٚم٘مل شمتخٛمر أن ٟمًٞم٧م ُم٤م وًمٙمـ

 واوح؟. اًم٘مرآٟمٞملم إُمريـ شمٜمٗمٞمذ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 36: 12/ 235/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإليشارب حؽؿ

 جيزئ؟ اًمّمدر قمغم يٙمقن ُم٤م سمدون اًمِمٙمؾ ِبذا اإليِم٤مرب هذا هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر يًؽمه ُم٤م ؾمؽم رء أي أم ،ًمذاشمف ُم٘مّمقد اخلامر هؾ اًمٌح٨م يٕمقد :اًمِمٞم 
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 ي١مدي يم٤من إذا وم٤مإليِم٤مرب ،اخلامر ذم ي٘م٤مل ُم٤م ومٞمف ي٘م٤مل اجلٚم٤ٌمب ويمذًمؽ ،جيزئ

 ُم٤م اإليِم٤مرب إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم: يٕمٜمل ،يمذًمؽ ًمٞمس اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م ،اخلامر وفمٞمٗم٦م

 وقمغم اًمٕمٜمؼ قمغم يٚمػ اًمذي  اخلامر سمٞمٜمام ،ويتزطمزح يتحرك ،اًمرأس قمغم قم٤مض هق

 ذم اخلامر وفمٞمٗم٦م اإليِم٤مرب ي١مدي ومال ،ًمٚمرأس سم٤مًمٜم٦ًٌم واطمدة ىمٓمٕم٦م يّمٌح ،اًمرأس

 ي١مدي ٓ أجْم٤مً  ،اًمٓمقيؾ اًم٤ٌمًمٓمق وهق سم٤مجلٚم٤ٌمب اًمٞمقم يًٛمقٟمف ُم٤م أنف ُمع ،اًمٞمقم واىمع

 ،وهٙمذا ،حيجؿ ٕنف وإُم٤م ،وٞمؼ ٕنف وإُم٤م ىمّمػم ٕنف إُم٤م ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب وفمٞمٗم٦م

ة شمًؽم اًمذي اًمثقب يٙمقن أن ُمـ سمد ومال  يمام ،يِمػ ٓ ٞم٘م٤مً ٗمِ وَص  واؾمٕم٤مً  سمدهن٤م سمف اعمرأ

 .اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ذم ُمذيمقر هق

 .اخلامر وفمٞمٗم٦م ي١مدي ٓ اإليِم٤مرب: اًم٘مقل ظمالص٦م

 (.:. 52: 25/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلثعؿقة حديث حقل

 اًمرؾمقل رأت قمٜمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مخ٧م ح٤م ،اخلثٕمٛمٞم٦م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 صحٞمح٦م أظمرى رواي٦م هٜم٤مك ومٞمف أخٞمس ،قمٜمف اهلل ريض اًمٗمْمؾ سمقضمف وأؿم٤مح ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يتزوضمٝم٤م أن يرضمق واًمده٤م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل شمٕمرو٧م سم٠مهن٤م: شم٘مقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم شمٕمرض أن

 .ٟمٕمؿ.. رواي٦م هذه ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .أفمـ ُم٤م قمغم اًم٤ٌمري ومتح ذم :اًم٤ًمئؾ

 يمثػمة سمٕمٚمؾ ٚم٦مٕمٚمّ ُمُ  وم٢مهن٤م ،اًمٗمتح ص٤مطم٥م أوه٤مم ُمـ رواي٦م هذه ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 اًمتدًمٞمس: قمٚمت٤من وومٞمف ،اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق أب٤م ومٞمٝم٤م أن شمٕمٚمؿ أن وطمًٌؽ ،ضمداً 

 طم٤مًم٦م ذم ُمٜمف ؾمٛمع اًمذي اسمٜمف قمٜمف ورواه ،سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م احلدي٨م روى ومٝمق ،وآظمتالط

 همػم ىمّم٦م ومٝمذه صح ًمق صمؿ ،اًمتٗمّمٞمؾ هذا سمدون آظمرون قمٜمف رواه صمؿ ،آظمتالط
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112 

 ذم اًمّمحٞمح ذم اعمروي٦م اخلثٕمٛمٞم٦م ىمّم٦م أن ٟمتّمقر أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ،رديٗم٦م

 اخلثٕمٛمٞم٦م ،مت٤مُم٤مً  واًم٤ًٌمق اًمًٞم٤مق ٓظمتالف :اًم٘مّم٦م هذه ٟمٗمس هل اًمٌخ٤مري صحٞمح

 طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن: اًمرؾمقل ؾم٠مخ٧م

 .قمٜمف

 شمٚمؽ أجـ؟ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم سمٜمتف قمرض إب ومٝمق اًمقازم طمديثؽ أُم٤م

 .ُمٕمٝم٤م أبقه٤م وهٜم٤م ،قم٤مضمز أبقه٤م

 .احلج٦م هذه رد أو ،اًمِمٌٝم٦م هذه رد :اًم٤ًمئؾ

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م ٕنف ،ؾمٚمٗم٤مً  ُمردود اًمرد :اًمِمٞم 

 وٕمٞمػ؟ احلدي٨م هذا: إذاً  :اًم٤ًمئؾ

 .ؿمؽ سمال وٕمٞمػ :اًمِمٞم 

  (22: 34: 21/ 491/واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف تغطقة حؽؿ

 اًم١ًمال؟ هذا ،وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة حيؾ هؾ ،أضم٤مٟم٥م هٜم٤مك يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل وضمزايمؿ وم٘مط :اعمٚم٘مل

ة ُمـ اصمٜملم ًمٕمْمقيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ،اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف هٜم٤مك ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   وهق ،اعمرأ

  ٓ؟ أم قمٜمٝمام شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ ،وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف

 أنف وُمٕمٜمك ،قمقرة ًمٞمس ذًمؽ أن واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ُمذه٥م

 أن طمرام ،يمٗمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن طمرام قمقرة قني٘مقًم اًمذيـ ،قمقرة هق أو قمقرة ًمٞمس

ُم٤مً  ًمٞمس ،يٕمٜمل سمٕمقرة ًمٞمس ي٘مقل اًمذي ،وضمٝمٝم٤م ىمرص قمـ شمٙمِمػ  هق يٕمٜمل طمرا

 .ضم٤مئز
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 اًمٕمقرة ُمـ ٤مًمٞمً واًمٙمٗملم اًمقضمف يمقن أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي ًمٙمـ 

 ٓ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل وًمذًمؽ ،ؾمؽممه٤م إومْمؾ وًمٙمـ ،صحٞمح هذا

ة شمٜمت٘م٥م  شمٚمٌس اعمحرُم٦م اعمرأة همػم أن هذا ُمٕمٜمك ،شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

ة شمٖمٓمٞم٦م ذقمٞم٦م قمغم يدل ومٝمذا ،وشمٜمت٘م٥م اًم٘مٗم٤مزيـ  ًمٞمس وًمٙمـ ،ويمٗمٞمٝم٤م ٤مًمقضمٝمٝم اعمرأ

 شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم إٟمف: ي٘م٤مل سمحٞم٨م ،قمٚمٞمٝم٤م اًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ أن قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك

 حيرم يمام ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٜمٙمِمػ أن حيرم وأنف ،ذراقمٝم٤م شمٙمِمػ أن حيرم يمام ،يمٗمٞمٝم٤م قمـ

 ومال ،اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم إـمالىم٤مً  اًمدًمٞمؾ هذا ُمثؾ يقضمد ٓ ،قمٜم٘مٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن

سم٦م وٓ ضمرم  ،اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم يٙمقن أن همرا

 . ضمٝم٦م ُمـ هذا ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ىم٤مًمقا 

 اهلل ريض- اًمّمح٤مسم٦م أزواج اًمّمح٤مسمٞم٤مت شم٤مري  درؾمٜم٤م إذا أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ،اًمٖمزوات ذم أزواضمٝمـ ُمع واٟمٓمالىمٝمـ سمٞمقِتـ ُمـ ظمروضمٝمـ ذم ،-قمٜمٝمؿ

 اًمتل اعمّم٤مًمح ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،اًمٕمٓمِمك وإؾم٘م٤مء اجلرطمك ُمداواة ذم واؿمؽمايمٝمـ

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م سمتحريؿ اًم٘مقل ُمع ُمٓمٚم٘م٤مً  يتج٤موب ٓ ومذًمؽ ،احلرب واىمع يتٓمٚمٌٝم٤م

 .ُمٕمروف يمت٤مب أن٤م وزم ،اًم٘مٗم٤مزيـ ٌسوًمُ 

 ،قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م وُم٤م اًمٗمري٘ملم أدًم٦م وُمٕمروم٦م واًمتٗمّمٞمؾ اًمًٌط أراد وُمـ 

 ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ طمج٦م.. طمج٦م قمٜمدك يم٤من وإذا ،إًمٞمٝم٤م يٕمقد أن وم٤ٌمؾمتٓم٤مقمتف

 ُمـ واجلٛمٝمقر اعمذاه٥م قمٚمامء قمٚمٞمف اًمذي اًمٙمالم هذا شمٌٓمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م

 . ٟمًٛمٕمف أن ٟمح٥م ومٜمحـ ،اًمًٚمػ

 قمغم واًمٕمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م اجلٛمٝمقر أنف ذيمرت أن٧م ،ًمٚم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

 أنف ،اعم٠ًمخ٦م قمغم واـمالقمل قمٚمٛمل طمدود يٕمٜمل ُمع ،سمقاضم٦ٌم ًمٞمس اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م أن

د سم٠من وىم٤مل ،واضم٦ٌم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م أن قمغم قم٤ٌمس اسمـ قمدا ُم٤م اًمًٚمػ مجٝمقر  سم٤مًمزيٜم٦م اعمرا

د اًمٜمقر قرةؾم ذم اًمكم آؾمتثٜم٤مء  ..يٕمٜمل إٓ ،واًمٙمٗم٤من اًمقضمف سمف اعمرا

 اًمٜمقر؟ ؾمقرة سم٤مل ُم٤م ،اًمٜمقر ؾمقرة أجش :اًمِمٞم 
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ٓ  ﴿ :اعمٚم٘مل  اًمقضمف سمف اعمراد هٜم٤م آؾمتثٜم٤مء: ىم٤مل[ 31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 قمغم ،قمٛمر واسمـ -قمٜمف اهلل ريض- وقمٛمر اًمّمح٤مسم٦م ومجٝمقر ُمًٕمقد اسمـ أُم٤م ،واًمٙمٗملم

د أن ٓ  ﴿ ِب٤م اعمرا  اعمرأة إذا ،اخل٤مرضم٦م اًمثٞم٤مب زيٜم٦م أي[ 31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ضمًؿ ُمـ اًمٔم٤مهر اًمٌمء هل ٕهن٤م فمٝمقره٤م: ُمـ سمد ٓ ىمد وصمٞم٤مِب٤م ،ًميورة ظمرضم٧م

 أبق اإلُم٤مم قمدا ُم٤م مجٞمٕم٤مً  وإئٛم٦م ،ذًمؽ ظمالف اعم٠ًمخ٦م أن قمٚمٛمل وطمدود ،اعمرأة

 ُمع يمت٤مسمؽ ىمرأت أن٤م اعم٠ًمخ٦م وأفمـ ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب سمٕمدم ،سمقضمقب ىم٤مل طمٜمٞمٗم٦م

 .رأد وقمغم ؿمٞمخٜم٤م وأن٧م ،ًمٗمْمٞمٚمتؽ اطمؽماُمل

 .قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 شمقوٞمح طم٤مسملم يٕمٜمل اطمٜم٤م سمس ،يمت٤مسمؽ قمغم اًمرد ذم اًمٙمت٤مب وىمرأت :اعمٚم٘مل

 ..يٕمٜمل إدًم٦م أردٟم٤م وإذا. هٞمؽ ُمـ أيمثر اعم٠ًمخ٦م

 ٟم٤ًمء ،اخلالف ي٘مٓمع اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئتؽ أن٤م اً،ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞم 

 .اًمّمح٤مسم٦م

 ؾمئؾ شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م شمٜمت٘م٥م ٓ»: دًمٞمؾ ،زم اؾمٛمح ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

م أن وُمٕمروف واىمٕم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ة إطمرا  .وضمٝمٝم٤م ذم اعمرأ

 اًمقاىمٕم٦م؟ ويـ اًمقاىمٕم٦م؟ ويـ :اًمِمٞم 

 .اإلطمرام واىمٕم٦م :اعمٚم٘مل

 هذا أُم٤م ،ُمٕمٞمٜم٦م طم٤مدصم٦م ذم ي٘م٤مل واىمٕم٦م ،واىمٕم٦م ي٘م٤مل ٓ هذا ،ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞم 

 .ذقمل طمٙمؿ

 .ُم٦مرِ حْ اعمُ  ًمٚمٛمرأة ذقمل ٙمؿطُم  :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- واىمٕم٦م سمت٘مقل اٟمتف سمس ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 . ؾم٤محمٜمل. يٕمٜمل اًمٚمٗمظ يٙمقن ممٙمـ قم٤مح٤مً  ًم٧ًم أن٤م ،ؾمٞمدي ي٤م :اعمٚم٘مل

 .اًمٙمالم ُمـ وم٤مًمِم٤مهد
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 ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر: أن سمت٘مقل أن٧م ،ه٤معمٜم٤مىمِم٦م ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م ـمٞم٥م ،هف :اًمِمٞم 

 ...اًمـ هذا ُمثؾ ُمـ أن اًمٗم٤مئدة ُم٤م ،أن٤م مجٝمقري سمخالف

 .أصؾ أن أطم٥م أن٤م ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

 سملم ًمٞمس واًمٙمت٤مب ،اعمٜم٤مىمِم٦م هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م ،سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  ،سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  :اًمِمٞم 

 ،اًمٜمقوي اإلُم٤مم قمـ واًمّمٗمح٦م سم٤مجلزء هٜم٤مك ٟم٘مٚم٧م أن٤م ،يديؽ سملم ًمٞمس ويمت٤ميب ،يديؽ

 .سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء مجٝمقر أن ،إندًمز رؿمد اسمـ وقمـ

 ذًمؽ سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء مجٝمقر ٟمفإ: ومت٘مقل شمٕمٙمس طمٞمٜمام ُمّمدرك هق ُم٤م وم٠من٧م 

ٟمٜم٤م قمغم اًمقىم٧م ٟمْمٞمع أن ٟمريد ومام قمقرة؟  .ُمٗمٞمدة قمٚمٛمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م دون إظمقا

 ...صم٤مٟمٞم٦م ُمرة وإي٤مك طمٜم٤مإ جيٛمٕمٜم٤م اهلل :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمٙمـ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .ؾمٞمدي ي٤م ُمت٠مؾمػ ظمالص :اعمٚم٘مل

ة يٛمٙمـ ٓ: أن ًمؽ أىمقل أن٤م ،قمٛمكم سمٌمء أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞم   أن أبداً  ُمًٚمٛم٦م ُٓمرأ

 .ُمت٘مٗمزة وهل اًمنمع طمدود ذم ،اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اضمتامقمٞم٦م يٕمٜمل قم٤مُمٚم٦م شمٙمقن

 .هذا هذا :اعمٚم٘مل

 .زم اؾمٛمح :اًمِمٞم 

 .اًمٕم٘مؾ ُمـ هذا :اعمٚم٘مل

 .أظمل ي٤م زم اؾمٛمح :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م سم٤مًمٕم٘مؾ ًمٞمس اًمديـ :اعمٚم٘مل

ة أظمل ي٤م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- زم اؾمٛمح :اًمِمٞم   شمريد ،ؿمٞمئ٤مً  شمتٕم٤مـمك أن شمريد اُمرأ

 ُمت٘مٗمزة؟ وهل شمِمؽمي يمٞمػ ،اًمًقق ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمِمؽمي أن
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ُمقر وضمٝمٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ،ُمت٘مٗمزة وهل طمقائجٝم٤م وشم٘ميض متٌم ،ُمت٘مٗمزة :اعمٚم٘مل  .ـمٌٞمٕمٞم٦م وٕا

ة يٛمٙمـ يمٞمػ قمٛمٚمٞم٤مً  ،يٛمٙمـ زم ىمٚم٧م ،أضمٌتٜمل ُم٤م ،ُم٤م :اًمِمٞم   هذا شمرى أن ًمٚمٛمرأ

 .ظمٞم٤مل ذم شمٕمٞمِمقن أنتؿ ،آظمره إمم يمذا هق رىمٞمؼ هق صٗمٞمؼ هق ُمثالً  ،اًمثقب

 .ظمٞم٤مل ذم ٟمٕمٞمش ُم٤م ،ٓ :اعمٚم٘مل

 اًمرواي٤مت إًمٞمٜم٤م وٟم٘مٚم٧م ،قم٤مؿمقا  ح٤م اًمّمح٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕنف ظمٞم٤مل: هذا :اًمِمٞم 

 اًمرضم٤مل ُم٤ٌميٕم٦م ىمّم٦م ذم شم٘مرأ  أخؿ ،يداه٤م ٞم٧مئر ُمـ ُمٜمٝمـ ،وضمٝمٝم٤م ج٧مأر ُمٜمٝمـ ُمـ

 يمام ص٤مومحٜم٤م ،سم٤ميٕمٜم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: إطمداهـ ىم٤مًم٧م ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل

 ُم٤مذا ،شاًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ إين»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ،اًمرضم٤مل ص٤مومح٧م

 اعمرأة؟ هذه ىم٤مًم٧م طمٞمٜمام أن٧م شمتّمقر

 ... هذه :اعمٚم٘مل

 مت٤مم شمًٛمع أن ىمٌؾ ًمٚمرد شمتٝمٞم٠م أراك أن٤م ،أرضمقك  أرضمقك أرضمقك أرضمقك :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ومجزاك ،قمٚمٞمؽ اًمرد

 شمّم٤مومح يمام ص٤مومحٜم٤م: ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ اُمرأة شم٘مقل طمٞمٜمام شمتّمقر ُم٤مذا: ًمؽ أىمقل أن٤م 

: ىمٚم٧م إن زة؟ٗم  ٘مَ ُمُ  أهن٤م أن٧م شمٔمـ ،شاًمٜم٤ًمء أص٤مومحؽ ٓ إين»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ومٞم٘مقل ،اًمرضم٤مل

 أىمٞمٛم٧م ،ٓ: ىمٚم٧م وإن ،[111:اًمٌ٘مرة] ﴾َص٤مدىِملِمَ  يُمٜمتُؿْ  إِنْ  سمُْرَه٤مٟمَُٙمؿْ  َه٤مشمُقا ﴿: أىمقل ،ٟمٕمؿ

 ٕنف ذًمؽ أبداً: ُمت٘مٗمزات يمـ ُم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٤ٌميٕمـ يمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء أي ،احلج٦م

ضمتامقمٞم٦م احلٞم٤مة  .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أظمل ي٤م أرضمقك ،اًمرؾمقل أصح٤مب قم٤مؿمٝم٤م اًمتل ٓا

 .ؿمٞم  ي٤م حيٞمٞمؽ اهلل :اعمٚم٘مل

 .ؾمٛمٕمتف ًمٌمء ُمتٕمّم٤ٌمً  شمٙمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

ًٌؽ: زم وشم٘مقل شمّمدين يم٠منؽ ،ؾمٚمٗم٤مً  راؾمؽ حترك قمؿ أن٧م ٓ ،وإٟمام :اًمِمٞم   ُم٤م ٓ ،طم

 يمام يّم٤مومحٝمـ أن اًمرؾمقل ُمـ ـمٚمٌقا  ح٤م اًمٜم٤ًمء ٟمفإ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ىمٚم٧م وم٠من٤م ،هٙمذا يٜمٌٖمل
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ٞمٕم٦م ذم اًمرضم٤مل ص٤مومح  . أرضمقك ،أيمٗمٗمٝمـ قمـ يم٤مؿمٗم٤مت يمـ اًمٜم٤ًمء أن :ُمٕمٜم٤مه ،اًٌم

 دون: ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ أىمقل وأن٤م ،ُمت٘مٗمزات يمـ أهنـ ،سم٤مًمدًمٞمؾ شم٠ميت أن إُم٤م: ًمؽ وىمٚم٧م

 .ي٘م٤مل يمام اًم٘مت٤مد، ظمرط ذًمؽ

 ًمٞمس ،إجدي سمٛمد اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤مٟم٧م اًمٌٞمٕم٦م أن ،صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك: صم٤مٟمٞم٤مً  

ة يده يٛمد اًمرؾمقل ،سم٤معمّم٤مومح٦م  وٓ ُمّم٤مومح٦م ًمٞم٧ًم هل ٓ طم٤مًم٦م هذه ،يده٤م متد واعمرأ

 اهلل رؾمقل شم٤ٌميع أن شمريد يده٤م اُمرأة ومٛمدت ،أظمرى رواي٦م ذم ضم٤مء ،ُمّم٤مومح٦م هل

 أجش ،شاظمتْمٌل اُمرأة؟ أم رضمؾ يد هذه»: شمت٠مُمؾ أن وأرضمقا  ُمًتٜمٙمراً  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 أن ذم أخٗمقا  اًمذيـ أن أدري أن٤م أدري أن٤م ،ٓ ُمت٘مٗمزة؟ هذه يم٤مٟم٧م هؾ هذا؟ ذم شم٘مقل

 : ُمرشملم أظمٓم١موا ه١مٓء  ،قمقرة ويمٗمٞمٝم٤م قمقرة اعمرأة وضمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ،إـمالىم٤مً  ٟم٘مكم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس :أوًٓ 

 اعمقوقع هذا ذم يمت٥م ُمـ وأؿمٝمر ،ٓم٤ممظِم  وٓ هل٤م ؾمٜم٤مم ٓ سمرواي٤مت أتقا : صم٤مٟمٞم٤مً  

 ومٝمق :اًمِم٤مهد ،ؾمامه أجش وٓ اعمًٚمقل ،هذا اًمّم٤مرم يمت٤مسمف وًمف ،اًمتقجيري اًمِمٞم  هق

 ًمٙمـ ،اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اخلقض أن أريد ٓ ،إـمالىم٤مً  شمّمح ٓ اًمتل سم٤مًمرواي٤مت ُمكمء

: وي٘مقًمقن يتٕمّمٌقن اًمذيـ قمغم احلج٦م شم٘مقم ،اًمًػمة ذم ُمقضمقدة رواي٤مت هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م

 .طمرام طمرام ىمقًمٙمؿ: أىمقل أن٤م ،طمرام ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ

 .آراء هل إٟمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وسمدون اهلل يمت٤مب سمدون ىمقل ٕنف ذًمؽ 

  (22: 27: 55/   641/  واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف تغطقة حقل

 سمدًمٞمؾ ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة اعمرأة وضمف يمقن :اًمِمٞم 

 ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،اًمّمقر سمٕمض ذم اًمقضمف رؤي٦م أو اًمقضمف يمِمػ اًمِم٤مرع أب٤مح أنف

 ،وضمؾ قمز سم٤مهلل طمٚمػ اًمذي ٤مزمٖمَ اعمُ  ًمذاك سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقًمقن
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 .اًمقضمف يمِمػ يٌٞمح أن ًمٚمنمع يٛمٙمـ ٓ أنف

 هذا ىم٤مل ح٤م اًمرضمؾ هذا أن ،ُمٕمؽمو٦م يمجٛمٚم٦م ىمّمػمة وىمٗم٦م ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م 

 وضمف سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ سمٞمٜمام ،أـمٚمؼ وإٟمام ىمٞمد ُم٤م ومٝمق ،سم٘مٞمد أم ُمٓمٚم٘م٤مً  يٕمٜمل هؾ ،اًمٙمالم

 إًمٞمٝم٤م اذه٥م» ،ًمٚمخ٤مـم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف إمم اًمٜمٔمر جيقز ي٘مقًمقن ،قمقرة اعمرأة

 .احلدي٨م ذم ضم٤مء يمامشؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من وم٤مٟمٔمر:

 ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقل ُمـ قمٜمد احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع :إذاً  وم٤مٔن

 ٓ؟ أم قمقرة أهق ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف طمٙمؿ ُم٤م شمرى ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف سمٕمقرة ي٘مقل أطمد ٓ ـمٌٕم٤مً   .ًمٚمٛمرأ

 سملم اًمٗمرق ُم٤م ،ٞمقنئأرا ه١مٓء يٗمٕمؾ يمام اًمرأي طمٞم٨م ُمـ ذًمؽ سملم اًمٗمرق ومام

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف وإسم٤مطم٦م ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف حتريؿ  اًمٕمٚم٦م أن ُمع ًمٚمٛمرأ

 اعمرأة وضمف أن قمغم اعمٍميـ اًمٖمالة قمغم رددٟم٤م وٟمحـ ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  وهل ،واطمدة

 يٙمقن أن يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: سم٘مقهلؿ رأُّيؿ ًٗمقنٚمْ ٗمَ يُ  أهنؿ ،قمقرة

 سمالديمؿ ذم اًم٤ًمسم٘م٦م ضمقًمتٜم٤م ذم هلؿ ىمٚمٜم٤م وىمد ،إًمٞمف يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ وجيقز ،قمقرة ًمٞمس

 ،ـمري٘مٝم٤م ًمؽمى قمٞمٜمٝم٤م شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ومٝمؾ ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ضمفو ذم ُم٤م وأمجؾ ،هذه

 ُمتحٛم٤ًمً  زم ىم٤مل ،واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمٝم٤م ،متثٞمٚمٞم٦م يم٠مهن٤م واحل٘مٞم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ،وُمٌِٝمتقا 

 ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من شم٘مقل أن٧م ىم٤مل ،صٖمػم اعمجٚمس أن ُمع ىم٤مئامً  وم٘م٤مم جمٚمس ذم يمٜم٤م

٤َم َي٤م﴿: ي٘مقل واهلل ،سمٕمقرة ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
 ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: ُمٕمٜمك ومام: ًمف ىمٚم٧م ،[59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ    .يٖمٓملم يٕمٜمل: ىم٤مل ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 أن قمٚمٞمؽ أن ه٥م: ًمف ىمٚم٧م ،سم٤مجلٚم٤ٌمب: ىم٤مل سمامذا؟ وضمقهٝمـ يٖمٓملم :ؿؾت

 وضمٝمؽ همٓمل ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  هٌٝم٤م شمرى يمام ىمّمػمة اًمٖمؽمة ،اًمٖمؽمة هذه وهل ضمٚم٤ٌمسم٤مً 

 ،وضمٝمف همٓمك سمف وإذا ،اًمٕمٛمٞم٤مء قم٤مـمٗمتف سم٥ًٌم شمنقمف وُمـ ُمٜمف ومٕمج٧ٌم ،سم٤مجلٚم٤ٌمب

ة شمًتٓمٞمع يمٞمػ أؾمتٓمٞمع؟ ٓ: ىم٤مل ،إزم شم٘مدم  ُمتجٚم٦ٌٌم داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا إذاً  اعمرأ

 اعمٕمٜمك ُمثٚم٧م أن أن٧م ،يٖمٓملم سمٛمٕمٜمك يدٟملم شمٗمًػم ُمـ اعمٕمٜمك هذا قمغم ،سمجٚم٤ٌمِب٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضم 
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 .صم٘م٤ٌمً  ٟمٗمتح: ىم٤مل ،إزم ظمٓمقات متٌم أن شمًتٓمع ومل ،أي٦م ُمـ شمٗمٝمٛمف اًمذي

 .يٖمٓملم ،شمزقمؿ يمام يدٟملم ُمٕمٜمك وم٤مٔي٦م اًمث٘م٥م؟ ِبذا ضمئ٧م أجـ وُمـ :ؿؾت

 .اًمٓمريؼ ًمؽمى: ىم٤مل

 حتٙمٛمقن وأنتؿ ،سم٤مًمرأي شم٘مقل ،اًمٓمريؼ ًمؽمى شم٘مقل طمٞمٜمام أن أن٧م! طمًٜم٤مً  :ؿؾت

 ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف قمقرة: همػم اعمرأة وضمف يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ أنف سم٤مًمرأي

ة أبح٧م ىمد أن٧م ومٝم٤م  ًمٕمٚمؽ ًمٙمـ ،قمٞمٜمٝم٤م وهق وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

ة ومتٌٞمح ىمٚمٞمالً  شمتقؾمع  ىم٤مًمقا  اًمذيـ اجلامقم٦م ُمـ أن٧م أو ،قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 قمٌٞمدة ،اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اًمتٗم٤مؾمػم سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  شمٌدي يٕمٜمل ،هٙمذا

 قمٞمٜم٤مً  شمٙمِمػ أي ،قمٜمف صحٞمح همػم وهق قم٤ٌمس اسمـ وقمـ قمٜمف صحٞمح وهذا اًمًٚمامين

 أبح٧م ىمد وطمٞمٜمئذٍ : ىمٚم٧م ،ـمري٘مٝم٤م ًمؽمى قمٞمٜملم: قمـ شمٙمِمػ أن سم٠مس ٓ: ىم٤مل ،واطمدة

ة ة شمٖمٓمٞم٦م إجي٤مب ذم إًمٞمف شمًتٜمد أن٧م اًمذي اًمٜمص ٕن سم٤مًمٜمص: وًمٞمس سمرأجؽ ًمٚمٛمرأ  اعمرأ

 قمـ سم٤مًمٙمِمػ ضمئ٧م أجـ ومٛمـ ،يٖمٓملم أي يدٟملم ،ُمٓمٚمؼ ٟمص هق إٟمام ،ًمقضمٝمٝم٤م

ٌُٝم٧م. اعمرأة وضمف ذم ُم٤م أمجؾ ومه٤م اًمٕمٞمٜمتلم  .وَم

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم أم إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ شمرى :ؾؼؾت ظدت

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ: ىم٤مل

ة قمٜمد رء أمجؾ هق ومام :ؿؾت : وم٢مذاً  أجْم٤ًم؟ وضمٝمف هق أخٞمس ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأ

 ذم اًمرأي حتٙمٞمؿ ؿُم١مم ُمـ وهذا ،اًمٜم٤ًمء ُمع أجْم٤مً  اًمرضم٤مل قمغم احلج٤مب أوضمٌقا 

 .اعمًتٕم٤من واهلل ،اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص

ة شمٖمٓمٞم٦م ًمزوم يرون ،وهمػمه٤م اًمٌالد هذه ذم :ُمداظمٚم٦م  ٟمٜم٤مىمش ح٤م ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 ُم٤م ذًمؽ أضمؾ ومٛمـ ،ُمٜمٝم٤م اًمتحرر يًتٓمٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م يؽمسمك اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد ،اعم٠ًمخ٦م هذه

 .هٜم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ...  ،اشم٤ٌمقمٝم٤م اًمقاضم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد قمغم سمٜم٤مء يتجرد أن يًتٓمٞمع

 .ُمقضمقد هذا :اًمِمٞم 



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُم٤ًمئؾ ذم وٓ شمٜمٙمرون ٓ ي٘مقل ،اخلالف ُم٤ًمئؾ ذم طمتك سمٕمْمٝمؿ ٕن :ُمداظمٚم٦م

 إمم أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمؾ طمتك ،آظمتالف ذم اًمًٕم٦م دائرة ويقؾمع ،ؾمٕم٦م ومٞمف اعم٤ًمئؾ ظمالف

 هذه ،ٓ: ي٘مقل ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ ىمْمٞم٦م هٙمذا ٟم٘مقل ومٕمٜمدُم٤م ،اًمتْم٤مد اظمتالف

  أظمرى؟ ُم٠ًمخ٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 ،آظمره إمم.. اًمٗمتـ اٟمتِم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ويؽمشم٥م ،ُمٗمًدة قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .سمف ُمٕمتد همػم هٜم٤م اخلالف وأن

 ،اًمرأي أهؾ ُمـ وًمٞمًقا  ؾمٚمٗمٞملم ٟمٕمرومٝمؿ اًمٌالد ُمِم٤مي  ،ومٞمف أقمج٥م هذا :اًمِمٞم 

 .اًمرأي أهؾ ُمـ ومٝمؿ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أُم٤م

 اًمرأي شمريمقا  ،صقاب قمغم يم٤مٟمقا  يٕمٜمل ،قم٤ميمًقهؿ اًمرأي أهؾ أن واًمٕمجٞم٥م 

 .يٕمتؼم عمـ قمؼمة ذًمؽ وذم ،ًمٚمٜمص

 اعمحج٤ٌمت اعم١مُمٜم٤مت اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض أن ،اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ أظمػماً  سمٚمٖمٜمل أن٤م

 ذم ُمٕمٝمـ ؿمؽ ٓ وٟمحـ ،وضمقهٝمـ ؾمؽم قمغم حيرصـ اًماليت وُمـ ،اًمنمقمل احلج٤مب

 إجي٤مب جيقز ٓ ٕنف اًمٗمٙمري٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٕمٝمـ ًمًٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ذًمؽ

 اًمًٜم٦م أو آؾمتح٤ٌمب وضمف قمغم ورؾمقًمف اهلل ذقمف ُم٤م ًمٙمـ ،ورؾمقًمف اهلل ضمٌفقي مل ُم٤م

ه اًمذي وهذا ،ـمٞم٥م رء ومٝمق ة ًمقضمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا  اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض قمـ ومٌٚمٖمٜمل ،اعمرأ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم شم٠ميمٞمدي ؾمٛمٕمـ ح٤م ىمٚمـ أهنـ  وٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ذم رُمْم٤من ىمٌؾ اقمتٛمرت ح٤م ُمرة وآظمر ،وطمديث٤مً  ىمديامً  ؿم٤مهدت وأن٤م شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس

 ،واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًم٤ًمقمٞم٤مت قمغم ومًٚمٓمتٝم٤م ،زوضمتل ُمٕمل يم٤مٟم٧م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٗمرة

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل واًمرؾمقل ،حمرُم٤مت أنتـ جيقز ُم٤م هذا أن ،ُمتٜم٘م٤ٌمت وهـ

 وسمج٤مٟمٌف ،ؾمقداء حلٞم٦م ًمف مجٞمالً  وؾمٞمامً  ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م سمؾ شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ 

م ًم٤ٌمس ذم هق ،ُمتٜم٘م٦ٌم وهل زوضمتف يٌدو يم٤من  وهق ،حمرم سم٠منف أؿمٕمرين مم٤م اإلطمرا

: ىمٚم٧م ،اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ: ىم٤مل ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ىمٚم٧م إًمٞمف ومت٘مدُم٧م ،زوضمتف ُمع يًٕمك



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 . ٟمٕمؿ: ىم٤مل حمرم أنؽ زم يٌدو

 أرى :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،وىمتف ُم٣م هذا أن إجٛمـ ًمٚمٛمٜمٙم٥م اًمٙمِمػ هذا :أوًٓ : ىمٚم٧م

 وذيمرت ،اإلطمرام وىم٧م ذم جيقز ٓ هذا أن: ًمف ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ،زوضمتؽ أفمٜمٝم٤م هذه

 ،اعمروة إمم ص٤مقمديـ يمٜم٤م. وومم وُمِمك ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،ٓ: ىم٤مل ،احلدي٨م ًمف

 إمم رضمع سم٠منف ُمٜمف ومالطمٔم٧م أراىمٌف وأن٤م ،اًمًٜم٦م طم٥ًم ٟم٤مويمؼّم  ودقمقٟم٤م هٜم٤مك ووىمٗمٜم٤م

 أصؾ ومل ،همالسم٦م اًمٕم٤مدة ٕن وضمٝمٝم٤م: قمـ شمٙمِمػ يدقمٝم٤م ومٚمؿ زوضمتف أُم٤م ،ُمٜمٙمٌف شمٖمٓمٞم٦م

ة شمٜمت٘م٥م ٓ صحٞمح ىمٚمـ أهنـ ومٌٚمٖمٜمل ،اعمتجٚم٤ٌٌمت اًمٗمتٞم٤مت إمم سمٕمد  ًمٙمـ ،اعمحرُم٦م اعمرأ

 .سم٤مًمدم ومٜمٗمدي ،اًمقضمف قمـ ٟمٙمِمػ أن قمٚمٞمٜم٤م يّمٕم٥م

 .اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 ومٝم١مٓء. شاىمتٚمف ديتف شمٕمرف اًمذي»: ؾمقري٤م ذم قم٤مُمل سمٛمثؾ هذا رينذيم   :اًمِمٞم 

 هق هذا هؾ ،اًمت٘مقى هق هذا هؾ ًمٙمـ ،دم ظمٓمٞمئتٝم٤م ،اخلٓمٞمئ٦م هذه هل ُم٤م قمرومقا 

ة ي٘مقل اًمرؾمقل ،اًمت٘مقى ُم٘مت٣م  هـ ،اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌز وٓ شمٜمت٘مٌل ٓ اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 .اًمتحريؿ ؿمديد مر  حُمَ  أُمر هذا سم٠من قم٘مقهلـ ٞم٧مِِم طُم  ٕهنـ ٟمًتٓمٞمع: ُم٤م ٟمحـ ،ٓ ي٘مٚمـ

  (22: 32: 33/ 427/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 41: 22/ 427/ واًمٜمقر اهلدى)

ـ   ُيْدكِغن : ﴿آية دم اإلدكاء معـك ْقِف ؾن ـْ  ظن ـ   ِم البِقبِِف  ﴾جن

 هل٤م يتٕمرض ٓ اًمتل وهل ،ًمٖمقي٦م قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد :اًمِمٞم 

ٟمٜم٤م ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞمٜمام ،اًمًٕمقديلم ُمِم٤مئ  إظمقا ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 ظمٓم٠م اًمتٗمًػم وهذا ،سمٞمٖمٓملم ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يٗمنون ومٝمؿ ،[59:إطمزاب]

 ُمِم٤مئ  ومٞمٝمؿ سمام ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمـ ظمٓم٠م اًمتٗمًػم هذا ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمـ

 قمـ إىمؾ قمغم شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة يٌٞمحقن ،هلل واحلٛمد يٌٞمحقن ٕهنؿ اًمًٕمقديلم:

 ،قمٞمٜملم قمـ سم٤مًمٙمِمػ هل٤م ؾمٛمحقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ سمٕمْمٝمؿ وشم٤ًمُمح ،واطمدة قملم
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 اًمقضمف؟ ُمـ اًمٕمٞمٜم٤من أخٞمس

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ ٗمنونيُ  إذاً  يمٞمػ ،آه :اًمِمٞم  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يٖمٓملم: أي ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 وًم٘مد ،ومٞمف ُمـ خيرج ومٞمام يٗمٙمر إٟم٤ًمن ي٘مقًمف أن يٛمٙمـ ٓ هٙمذا ،سمجالسمٞمٌٝمـ وضمقهٝمـ

 ٌٞم٤مً يدمر شمٗمًػماً  ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل ؾمٗمريت ذم هٜم٤مك اعمِم٤مئ  سمٕمض ُمع أضمري٧م

 اًمٕمامُم٦م هذه أن وم٤مومؽمض ،رأؾمؽ قمغم اًمٕمامُم٦م شمْمع ن٧مأ ٤مه: ٕطمدهؿ ىمٚم٧م ،قمٛمٚمٞم٤مً 

: ًمف ىمٚم٧م ،ومٗمٕمؾ ،اجلٚم٤ٌمب ِبذا وضمٝمؽ همطِّ  وم٤مٔن أي٦م، ذم اعمذيمقر ٚم٤ٌمباجل هل

 ،شمًتٓمٞمٕمقن ٓ ُم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شمٗمروقن يمٞمػ إذاً : ىمٚم٧م ،أؾمتٓمٞمع ٓ: ىم٤مل ،إزم اُمش

 ٟمٗمتح: ىم٤مل ،إومٙم٤مر قمج٤مئ٥م ُمـ هذه ،صم٘م٤ٌمً  ٟمٗمتح: ىم٤مل ،اًمٓمرىم٤مت ذم يٛمِمقن يمٞمػ

 دمدون ٓ طمٞمٜمام ،اخل٤مص٦م سمٗمٚمًٗمتٙمؿ شم٘مقًمقن أنتؿ: ًمف ىمٚم٧م ،واطمدة سمٕملم ًمؽمى صم٘م٤ٌمً 

 ،خم٤مًمٗمٙمؿ قمغم ِب٤م احلج٦م وشم٘مٞمٛمقن ،ٟمٔمريمؿ وضمٝم٦م سمف شم١ميدون ُم٤م اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م ُمـ

 ،اًمٕم٘مٞمدة ذم وم٘مط سمٛمح٤مرسمتف ختّمّمتؿ اًمذي اًمٙمالم قمٚمؿ وإمم ،اًمٗمٚمًٗم٦م إمم شمذهٌقن

: شم٘مقًمقن ؿتأن ًمذًمؽ ،اًمٙمالم سمٕمٚمؿ شمٚمًٌتؿ وم٘مد ،اًمٗمروع وذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم أُم٤م

 ،ومٚمًٗم٦م هذه ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف يٙمقن أن يٕم٘مؾ يمٞمػ

 ذم ُم٤م أمجؾ هق ومام ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: ًمٙمؿ أىمقل ومٚمًٗمتٙمؿ قمغم وسمٜم٤مءً 

 قمٞمٜم٤مه٤م؟ أخٞمس وضمٝمٝم٤م

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 وهق ،ومٞمٝم٤م ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ سم٠من أبح٧م ومٙمٞمػ: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل :اًمِمٞم 

 أن أرضمق ٟم٘مٓم٦م وهذه ،اًمرضمؾ ٝم٧مومٌ ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ومنمتقه اًمذي اإلدٟم٤مء وظمالف ،قمٞمٜمٝم٤م

 ٟمح٤مرب شمٕمٚمؿ يمام ومٜمحـ ،ُم٘مٚمداً  ُمٕمل شمٙمقن أن أريد ٓ ،ومٞمٝم٤م ُمٗمٙمراً  ُمٕمل شمٙمقن

 سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك يم٤من ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ومحٞمٜمام ،اًمتٌّمػم إمم وٟمدقمق ،اًمت٘مٚمٞمد

 ذم شمٗمًػمه ضم٤مء ُم٤م وهذا ،طمدود ًمف اإلدٟم٤مء ٕن ،يٖمٓملم ىمقًمف قمـ رسمٜم٤م قمدل طمٞمٜمام ،ضمداً 

 ذم ىمرأت يمٜم٧م أنؽ سمد ٓ يمام ،يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م ،ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 اًمًٕمقديقن يدٟمدن اًمذي أؾمامء طمدي٨م وسمخ٤مص٦م ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب
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 ،وٕمٞمػ طمدي٨م أنف إمم يذهٌقن إهنؿ ،ىمٚمدهؿ وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ وُمـ هؿ ،شمْمٕمٞمٗمٝمؿ قمغم

 .ومٕمالً  وٕمٞمػ ومٞمف داود أبق إؾمٜم٤مد سم٠من ىمٚم٧م وأن٤م

 ... يت٘مقى ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 سم٠مىمقال :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،شاًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم أظمرى سمٓمريؼ :أوًٓ  ،يت٘مقى ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 ىمقًمف وهق أٓ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م :وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  ،سمٕمْمٝم٤م آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت اًمتل اًمّمح٤مسم٦م

« رى منها إال وجهها وكػوهامل يصلح أن ي  ، إذا بلغت املرأة املحوض»: اًمًالم قمٚمٞمف

 وهق ،اإلدٟم٤مء ُم٤ًمطم٦م حيدد احلدي٨م هذا ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿ :اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف يٌلم ومٝمذا

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ اًمٌدن مجٞمع

 .أؾمت٤مذ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :اًمِمٞم 

 صمؿ ،احلج٤مب يمت٤مب ذم أؾمامء طمدي٨م قمـ ٤مً ُمقؾمٕم ٤مً حت٘مٞم٘م ذيمرت... . :ُمداظمٚم٦م

 قمغم زايد ،ضمديد رء هٜم٤مك هؾ ،داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح ذم صحٞمح أنف ذيمرت

 اعمًٚمٛم٦م؟ اعمرأة طمج٤مب ذم اعمقضمقد اًمتح٘مٞمؼ

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ،اهلل ؿم٤مء إن اجلديدة ـمٌٕمتٜم٤م ذم ذًمؽ ؾمؽمى :اًمِمٞم 

 .احلج٤مب ًمٙمت٤مب اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞم 

 هٜم٤مك؟ اًمقارد قمـ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ُمزيد ومٞمف يٙمقن ؾمقف :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مديؿ؟ قمغم مجقد ُمٜم٤م شمٕمرف وهؾ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ضمديد رء ـمٌٕم٦مٍ  يمؾ ذم أىمقل ٓ. ٓ :اًمِمٞم 

 أؾمامء؟ طمدي٨م حت٘مٞمؼ احلدي٨م هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمّمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .ضمديد ومٞمف ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 احلج٤مب؟ ُمـ إومم اًمٓمٌٕم٦م شمٕمرف أن٧م :اًمِمٞم 

 .آه :ُمداظمٚم٦م

 ومرىم٤مً  دمد أٓ ،ُمٍم ذم سمٓمٌٕمٝم٤م أنتؿ ىمٛمتؿ اًمتل اًمٓمٌٕم٦م وهل ،ومرىم٤مً  دمد أٓ :اًمِمٞم 

 اإلؾمالُمل؟ اعمٙمت٥م سمٓمٌٕمٝم٤م ىم٤مم اًمتل اًمٓمٌٕم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م ؿم٤مؾمٕم٤مً  وسمقٟم٤مً 

 .أؾمت٤مذ يمٌػم ومرق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م ذم أيمؼم أو اًمٗمرق هذا ُمثؾ ومًتجدون :اًمِمٞم 

 .شم٘مري٤ٌمً  ُمتك شمتقىمٕمٝم٤م اجلديدة اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 .ـمقىمل ذم وٓ ُمٚمٙمل ذم ومٚمٞمس هذا ،ُمتك أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٜم٤مذ سم٤مًمٓم٤مسمع يتٕمٚمؼ هذا ٕن :اًمِمٞم 

 اًمث٤مًم٨م؟ اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 أنف ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب قمـ ،يمالُمٙمؿ ظمالل ذم أنتؿ ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمزيٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمٝمام يٙمقن أٓ سمنمط ،وضمٝمٝم٤م يمِمػ جيقز: يٕمٜمل اخلالص٦م

 .آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمزيٜم٦م :اًمِمٞم 

 .قمٗمقاً  ،أؾمت٤مذ هذا قمغم شمٜمص مل قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمْمؾ وًمؽ أن وم٠منص ،ٟمّمّم٧م يمٜم٧م ُم٤م إذا :اًمِمٞم 

 واخلْم٤مب ًمٚمٕمٞمٜملم اًمٙمحؾ أطم٤مدي٨م ذيمرت.. . أؾمت٤مذ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 

 

123 

 مت٤مُم٤ًم؟ ىم٤مـمٕم٦م اًمزيٜم٦م ُمـ رء ومٞمٝمام يٙمقن أٓ سمنمط سمٕمده٤م ىمٚم٧م صمؿ ،اًمٞمديـ ذم

 ُم٤م سمٕمد ،ذهٜمؽ إمم يت٤ٌمدر اًمذي ُم٤م ،اًمزيٜم٦م ُمـ رء قمٚمٞمٝمام يٙمقن ٓ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 أنف ،اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمـ اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر أخٞمس ،واحلٜم٤مء اًمٙمحؾ سم٤مًمذيمر ظمّمّمٜم٤م

ة ُمـ اعمّمٓمٜمٕم٦م اًمزيٜم٦م اعم٘مّمقد  ُم٤م وم٠ًمزيؾ ذًمؽ وُمع ،إًمٞمف رُمٞم٧م أن٤م اًمذي هذا ،اعمرأ

 .ُم٤م همٛمقض اًمٕم٤ٌمرة ذم يم٤من إذا

  (22: 17: 22/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 31: 28/ 324/واًمٜمقر اهلدى)

 افـؼاب حؽؿ

 . [اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ،خمٓمئ ومٝمق ومرض سم٠منف ي٘مقل واًمذي ،خمٓمئ ومٝمق سمدقم٦م ي٘مقل اًمذي: ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞم 

 ،أومْمؾ واًمًؽم اًمٙمِمػ جيقز ،ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمًتح٥م وأُمر ،أومْمؾ أنف واًمّمقاب

 . اًمقؾمط هذا

 (22: 21: 45/   224/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼظل اجلؾباب مقاصػات

 أن إمم ذه٧ٌم ٕنؽ اجلٚم٤ٌمب: عمٕمٜمك شمٗمّمٞمالً  ٟمريد: سمٕمده اًمذي اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٖم٦م يمت٥م سمٕمض ذم وضمدٟم٤م وىمد ،اًم٘مدُملم إمم اًمرأس ُمـ ٓملٖميُ  ُم٤م اجلٚم٤ٌمب

 هق: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ.. اًم٤ًمسمغ رعاًمدّ  هق: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،هذا ذم اًمقاؾمع آظمتالف

 ووضمف ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمتٗمّمٞمؾ ومٜمريد ،ؿمٞمخٜم٤م ذيمرت يمام: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ.. اخلامر

 ؟اًمؽمضمٞمح

 ،اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب سم٠من: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ سم٠من: ىمقًمؽ قمكم أؿمٙمؾ ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 
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 أن اعمٕمروف ٕن اجلٚم٤ٌمب: هق إٟمف: ىم٤مًمقا  هنؿإ: ىمقًمؽ ذم أن٧م شمٕمٜمٞمف اًمذي اخلامر هق ُم٤م

ة سمدن يٖمٓمل اًمذي اًم٤ًمسمغ اًمثقب هق وًمٞمس ،اًمرأس همٓم٤مء هق اجلٚم٤ٌمب  ُمـ اعمرأ

 ،ذيمرت طمًٌام شمٕمٚمؿ؟ ومٞمام اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب إن: ي٘مقل اًمذي ومٛمـ ،ىمدُمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م

 ذًمؽ؟ ىم٤مل ومٛمـ ،ضمداً  ُمًتٖمرب أُمر هذا

 .. هٙمذا ىمٞمؾ: ي٘مقل ،هذا يذيمر اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ هق اجلٚم٤ٌمب أن يذيمر :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤ًمء شم٠مُمر آي٦م: آيتلم اًم٘مرآن ذم أن شمٕمٚمؿ ٕنؽ ي٘م٤مل: أن يٛمٙمـ ٓ هذا :اًمِمٞم 

راً  تلميأ ذم إن: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ وٓ ،اخلامر سمقوع شم٠مُمر وآي٦م ،اجلٚم٤ٌمب سمقوع  شمٙمرا

 اًمٚمٗمٔملم ُمـ ًمٙمؾ وإٟمام ،اجلٚم٤ٌمب هق واخلامر ،اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب: ومٞم٘م٤مل ،واطمد عمٕمٜمك

 .أظمر دون سمف خيتص ُمٕمٜمك واخلامر اجلٚم٤ٌمب

ة شمٕمٚمؿ أن٧م  ،قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمروو٦م اًمّمالة ًمتّمكم شم٘مقم طمٞمٜمام ،سمٞمتٝم٤م ذم ُمثالً  اعمرأ

 قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام ،اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم ومتٚم٘مل ،اًمرأس طم٤مهة داره٤م ذم وهل قم٤مدة وشمٙمقن

 ،اجلٚم٤ٌمب إـمالىم٤مً  هٜم٤م اعم٘مّمقد وًمٞمس شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: اًمًالم

 .اًمرأس همٓم٤مء هق اعم٘مّمقد وإٟمام

 وقمغم اخلامر قمغم أو اًمٕمامُم٦م قمغم سم٤معمًح أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 .اخلٗملم

 اًمرضم٤مل شمٕم٤مـمٞمف ذم يِمؽمك ًم٤ٌمس أنف قمغم يدل أنف ،احلدي٨م ِبذا أىمّمد واخلامر 

 أن ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م يٗم٘مف عمـ واعمت٤ٌمدر اعمٗمٝمقم ُمـ ومٚمٞمس.. واإلٟم٤مث اًمذيمقر.. واًمٜم٤ًمء

 قمغم يقوع وم٤مًمذي ،اخلامر رأؾمف قمغم يٚم٘مل ًمٙمٜمف ،اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمًف قمغم يٚم٘مل اًمرضمؾ

ةا يم٤من أو رضمالً  يم٤من ؾمقاء قمٚمٞمف يٛمًح أن ًمف جيقز ،اخلامر رأؾمف  .ُمرأ

 إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜم٘مؾ ُمـ أوًٓ  اًمتث٧ٌم هق ،اًمٙمالم ِبذا أردت اًمذي 

 هق إٟمف: وىمٞمؾ اجلٚم٤ٌمب شمٗمًػم ذم ي٘مقل اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم سم٠من اًم٘مقل إمم أظمػماً  اٟمتٝمٞم٧م
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 .وىمٞمؾ ىم٤مل ٕنف اعمٜم٘مقل: هلذا شمْمٕمٞمٗم٤مً  ٟم٘مٚم٧م مم٤م ومحًٌؽ ،اخلامر

 ي٘مٞمٜم٤مً  ٟم٘مٓمع ،ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص درؾمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م 

 ُمـ ؾمؽماً  أىمٍم اخلامر وسم٢مجي٤مز ،اخلامر همػم واجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب همػم اخلامر أن

 وهـ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص واجلٚم٤ٌمب ،اًمًؽم حت٘مٞمؼ ذم دائرة أوؾمع واجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب

 سمذًمؽ ُم٠مُمقراً  ًمٞمس يم٤من وإن ،ُمِمؽمك وم٠مُمر اخلامر أُم٤م ،اًمرضم٤مل دون سمف ُمرنأُ  يتاًمال

 ،اًم٘مٛمٞمص يٚمٌس اًمرضمؾ أن يمام ،مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٛمٞمص واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ُمِمؽمك أُمر ًمٙمٜمف

ة ،اعمرأة قمقرة دون وهل قمقرشمف يًؽم ًمٙمٜمف  سمذًمؽ شمًؽم ًمٙمـ ،اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس واعمرأ

 .اًمرضمؾ قمقرة ُمـ أوؾمع وقمقرِت٤م قمقرِت٤م

ة سم٠من: شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»: يمت٤مب ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ  ظمرضم٧م إذا اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 ُمـ شمٚم٘مل صمؿ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر شميب أن: اصمٜم٤من أُمران قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ،داره٤م ُمـ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يٖمٜمل ومال ،سم٤مجلٚم٤ٌمب وُمتجٚم٦ٌٌم سم٤مخلامر خمتٛمرة خترج ومٝمل ،اجلٚم٤ٌمب ومقىمف

ة  وسملم اخلامر سملم اجلٛمع ُمـ سمد ٓ ،أظمر قمـ أطمدمه٤م اًمدار ُمـ ظمرضم٧م اًمتل ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: ي٘مقل إذ سم٤مخلامر ُمتٕمٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص شمٕمرف وأن٧م ،اجلٚم٤ٌمب سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم   قمغم اًميب ،سم٤مجلٚم٤ٌمب يٛمٙمـ ٓ اجلٞمقب قمغم اًميب[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 قمغم يٚمػ ٓ أنف شمٕمٚمؿ وم٠من٧م اجلٚم٤ٌمب أُم٤م ،ًمٗمف يٛمٙمـ ٕنف سم٤مخلامر: يٙمقن اجلٞمقب

 يرسمٓمقٟمف ويمٞمػ ،سم٤مخلامر يٚمتحٗمقن يمٞمػ هٜم٤م اًمرضم٤مل شمرى وم٠من٧م ،اًمٕمٜمؼ وقمغم اًمّمدر

ة يم٤مٟم٧م ،اجلٚم٤ٌمب دون اخلامر سمف اظمتص اًمذي هذا أضمؾ ومٛمـ ،أقمٜم٤مىمٝمؿ قمغم  إذا اعمرأ

 وقمغم رىمٌتٝم٤م قمغم شمٚمٗمف وأن ،اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مل سم٠من ُم٠مُمقرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م

 ،وـمقيؾ ؾم٤مسمغ ٕنف اًمًؽمة: هذه ًمتح٘مٞمؼ :ُمٕمٝم٤م يتج٤موب ٓ اجلٚم٤ٌمب ٕن صدره٤م:

ة سمف أُمرت ُم٤م حت٘مٞمؼ ذم أثره ُمٜمٝمام ومٚمٙمؾ ،وىمّمػم ؾم٤مسمغ اجلٚم٤ٌمب سمٞمٜمام  .اًمًؽم ُمـ اعمرأ

 قمٚمٞمف ي٠مت مل رء سم٘مل يم٤من وم٢من ،قمٜمف ؾم٠مخ٧م اًمذي هذا قمغم ضمقايب هق هذا

 .سمف رينتذيمِّ ومُ  يمالُمل

 ،اًمٞمقم يٚمًٌقٟمف اًمذي اًم٤ًمسمغ اًمدرع هق ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب أن ومٝمٛم٧م: إذاً  :ُمداظمٚم٦م
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 .اًم٘مدُملم إمم اًمٕمٜمؼ ُمـ هـ ُمثالً 

 ومٞمام أن اًم٘مقل ٟمقؾمع أن إمم حيٛمٚمٜم٤م هذا وًمٙمـ ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  هذا ًمٞمس.. . :اًمِمٞم 

 اًمذي هذا ًمٞمس ،ىمٚمٜم٤م يمام هق اًمٚمٖم٦م ذم اجلٚم٤ٌمب: ومٜم٘مقل أظمرى سمٓمري٘م٦م سم٤مجلٚم٤ٌمب يتٕمٚمؼ

 إمم اعمقضمف إُمر أن: هق أن سمٞم٤مٟمف يٜمٌٖمل اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ ،سم٤مًم٤ٌمًمٓمق هٜم٤م يًٛمك

 هق سمؾ اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم دي٤مً ٕمٌّ شمَ  أُمراً  ًمٞمس هق ،اجلٚم٤ٌمب سمٚمٌس ظم٤مص٦م اًمٜم٤ًمء

 اًمذي ،اًمًؽم حت٘مٞمؼ هل إًمٞمٝم٤م ٟمِمػم اًمتل واعمٕم٘مقًمٞم٦م ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ذًمؽ ُمـ سم٤مًمٕمٙمس

ة سمف شم٘مقم أن جي٥م  ىمٓمٕم٦م ،ىمٓمٕمتلم اجلٚم٤ٌمب ضمٕمٚم٧م أو صمقسملم ُمثالً  ًم٧ًٌم وم٢مذا ،اعمرأ

 ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اجلٚم٤ٌمب حي٘مؼ ُم٤م حي٘مؼ اًم٘مٓمٕمتلم ُمـ ويمؾ ،ؾمٗمغم دٟمٞم٤م وىمٓمٕم٦م قمٚمٞم٤م

 .قم٤مدة اًم٘مرآن

 آؾمتٕمامل طمٞم٨م ُمـ ضمٚم٤ٌمسم٤مً  اًم٘مٓمٕمتلم ه٤مشملم ٟمًٛمل ٓ يمٜم٤م وإن ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ  

د اعم٘مّمقد حي٘مؼ ًمٙمٜمف ،اًمٚمٖمقي  .اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر ُمـ اعمرا

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ذم يقضمد يزال وٓ ،ىمري٥م قمٝمد إمم اًمِم٤مم سمالد ذم يقضمد يم٤من

م سمٛمالءة: شمًٛمك ُمالءة سم٤مًمنمع واعمٚمتزُم٤مت اعمتٛمًٙم٤مت  هذا ُمـ سمٌمء ؾمٛمٕم٧م ،اًمز 

 زُم٤مٟمؽ؟ ذم

 .اعمالءة قمٜمدٟم٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمزم؟ ُمالءة: أىمقل ،ٓ :اًمِمٞم 

 .. اعمالءة: ٟم٘مقل آؾمؿ هذا ًمٞمس ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذه أن: واًمِم٤مهد ،قمريب ًمٗمظ هذا.. . هذا ٕن ٟمٕمؿ: ي٘مقًمقن اعمالءة :اًمِمٞم 

 ..اخلراـم٦م يًٛمقٟمف هل: إومم اًم٘مٓمٕم٦م: ىمٓمٕمت٤من ،اًمِم٤مم سمالد ذم قمٜمدٟم٤م اعمالءة

 ... شمٜمقرة ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٜمقرة؟ اًمٚمٗمظ هذا شمٕمرف ،شمٜمقرة :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ومْمٗم٤مو٤مً  ـمٌٕم٤مً  يٙمقن وهذا ،ُمٓم٤مط سمزُم٤مم اخلٍم قمغم هٜم٤م يِمد: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 ـمٞم٥م؟ ،ووؾمٞمٕم٤مً 

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

دٟمك اًم٘مًؿ يمؾ ومتًؽم هٜم٤م إمم اعمرأة شمٚمًٌف ومٝمذا :اًمِمٞم  دن ُمـ ٕا  هذه ومقق ُمـ ي٠ميت صمؿ ،اًٌم

قمغم اًم٘مًؿ ،ظمراـم٦م: اًمِم٤مم ذم يًٛمقهن٤م أو قرةاًمتٜمّ   اعمرأة سمف وشمٖمٓمل اًمرأس قمغم يٚم٘مك ومٝمق ٕا

ٞمٝم٤م ،وُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ،رأؾمٝم٤م  ِبذه وؾمٓمٝم٤م قمغم اعمِمدود هذا اًمزُم٤مم وطمتك ،وظم٤مسشمٞمٝم٤م ،وضم٤مٌٟم

 اًمّمقرة؟ هذه ووح٧م ،ذًمؽ دون يٙمقن ٕنف ؿمٞمئ٤مً: ُمٜمف ئمٝمر ٓ ،اخلراص٦م ِبذه أو اًمتٜمقرة

 ِبذا.. سم٤معمٓم٤مط هٙمذا ُمزُمقُم٦م شمٙمقن اخلراـم٦م هذه ٕن ،َزمّ  ُمالي٦م: قمٜمدٟم٤م يًٛمقه٤م هذه ،ٟمٕمؿ

 اًمّمقرة؟ هذه ُمٕمٜم٤م اؾمتققم٧ٌم ومٝمؾ. يٕمٜمل اًمًٚمؽ

 سمقاضم٥م شم٘مقم ًمٙمٜمٝم٤م ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٞم٧ًم اعمالءة هذه أن: أىمقًمف أن أريد وم٤مًمذي

 هذا؟ ًمؽ ووح ،وضمف سم٠ميمٛمؾ اًمًؽم وهق أٓ اجلٚم٤ٌمب

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ُمر يم٤من إذا ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ًمٗمظ سمحرومٞم٦م ٟمتٛمًؽ أن جي٥م ٓ ٟمحـ وم٠مجْم٤مً  ،اًمقوقح ِبذا ٕا

 .وصمٛمرشمف وُمرُم٤مه سمٛمٖمزاه وإٟمام ،اجلٚم٤ٌمب

ن  وهل٤م ،اًمٞمقم اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء شمٚمًٌف اًمذي ،إًمٞمف أذت اًمذي اعمٜمٓمؼ هذا إمم أقمقد ٔا

ُمر ذم ُم٤م يمؾ ،مت٤مُم٤مً  اًمرضم٤مل يٗمٕمؾ يمام أيمامم ٦ًٌم ـمقيالً  يٙمقن ىمد أنف ،ٕا ٤مء ًمٌٕمض سم٤مًمٜم  اًمٜم

 اًمرأس يٖمٓمل ٓ هذا ٕن م:اًمز   يمٛمالءة ًمٞمس ًمٙمٜمف ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٞمس هذا ،اًمٙمٕمٌلم إمم اعمحتِمامت

 ُمٕمروف سم٤مإليِم٤مرب يًٛمك ُم٤م رأؾمٝم٤م قمغم شمِمد ،اًمٞمقم شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اعمرأة ًمٙمـ ،طمقى وُم٤م ُمثالً 

 قمٜمديمؿ؟ اًمٚمٗمظ هذا

 ..... :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م ُمـ رء يٌدو وىمد ،اًمرأس قمغم يِمد اًمذي ،اًمّمٖمػم اخلامر :اًمِمٞم 

 ٓ ـمٌٕم٤مً  وهذا ،احلجؿ صٖمػم ٕنف اًمٕمٜمؼ: ُمـ رء أجْم٤مً  يٌدو وىمد ،اًمرأس ُم٘مدُم٦م

 ،-ماًمز   ُمالءة قمـ حتدصمٜم٤م يمام- اجلٚم٤ٌمب وهم٤مي٦م اجلٚم٤ٌمب ُمٕمٜمك يمام اجلٚم٤ٌمب حي٘مؼ



   قضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قمغم أن اًم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 أنتؿ؟ شمًٛمقٟمف ُم٤مذا أو ،ٟمًٛمٞمف اًم٤ٌمًمٓمق هلذا اًمالسم٦ًم اعمرأة هذه أن ومروٜم٤م وم٢مذا واوح؟

 .احلج٤مب ٟمًٛمٞمف ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرأس؟ يٖمٓمل ٓ اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 .طمج٤مب ٟمًٛمٞمف ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمٓم٠م هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 ومٝمذا اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم أخ٘م٧م صمؿ ،احلج٤مب ُمـ اًمٜمقع هذا ًم٧ًٌم إذا: اعمٝمؿ 

 .آيت٤من هٜم٤مك نإ: وىمٚمٜم٤م طمج٤مب قمٚمٞمف ُيٚم٘مك أن جي٥م ،اخلامر

 . ضمٚم٤ٌمب يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ٟمّمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن يٙمٗمل ،اجلٚم٤ٌمب هذا ،اجلٚم٤ٌمب ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . ...  ،اًمزم عمالءة

ة :إذاً   وأخ٘م٧م ،ٟمٕمؿ..  ،أيمامم وًمف اجلٚم٤ٌمب شمًٛمقٟمف اًمذي هذا ًم٧ًٌم اًمتل اعمرأ

 هذا ومقق أخ٘م٧م صمؿ ،اإليِم٤مرب يًٛمك اًمذي هذا وًمٞمس ،اًمنمقمل اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم

 ،يدُّي٤م أجْم٤مً  وشمٖمٓمل ،ُمٜم٤ميمٌٝم٤م شمٖمٓمل سمحٞم٨م ،سمدهن٤م ٟمّمػ يٖمٓمل ٟمّمٗمٞم٤مً  صمقسم٤مً  اخلامر

 واوح؟. ًمٚمنمع سم٤مًمٜم٦ًٌم وُم٘مٌقًٓ  ُمًٚمقيم٤مً  إُمر يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ 

 (22: 12: 42/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة افقجف تغطقة حؽؿ

 وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل أن اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م وٓ يًتح٥م :اًمِمٞم 

  (22: 39: 52/   174/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افقجف تغطقة حؽؿ حقل 

 أن اعمقضمٌلم ىمقلو ،اًمقضمقب ذم اًمٌح٨م، إومْمؾ ذم ًمٞمس اًمٌح٨م :اًمِمٞم 

 ي٘مقل طمٞمٜمام ،اًمٗمٚمًٗم٦م مت٤مم وُمـ ،اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م ومٚمًٗم٦م هذه ،اًمقضمف ذم اًمٗمتٜم٦م

 ومٚمق ،اًمرضمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمٜمل إٟمام ،اًمٗمتٜم٦م أصؾ هق اعمرأة وضمف اًمرضمؾ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم وأجْم٤مً  ،ومٕمٚم٧م وىمد ُمثكم ُمٕم٤مرض قم٤مروٝمؿ  ٤مهل ومتٜم٦م اًمرضمؾ وضمف ،ًمٚمٛمرأ

 ومٞمجقز ،...وٞم٘م٦م ضمداً  حمّمقرة اًمرضمؾ قمقرة أن خيٗم٤مك ٓ ٕنف ،ذًمؽ ُمـ وأيمثر

 اُمرأة رأت إذا شمرى ومٞم٤م ،فمٝمره وقمـ ذراقمٞمف وقمـ صدره قمـ يٙمِمػ أنف ُمثالً  ًمٚمرضمؾ

  ومتٜم٦م؟ شمّمػم ًمـ ،آظمره إمم... و اًمٌٞم٤مض وهذا اًمٕمْمالت هذه ُم٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ،ومتٜم٦م ذم ٕنف قمقرة: يمٚمف اًمرضمؾ سمدن أن.. واًمٕمقرة ،اًمٕمقرة:.... إذاً  :اًمِمٞم 

 احلدي٨م أهؾ ،اًمًٚمٗمٞملم اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م وًمذًمؽ ،اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م ومٚمًٗم٦م

 يٗمتح هذا ٕن :...قمٜمٝم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م يٌٕمدوا وأن ،اًمٜمّمقص قمٜمد ي٘مٗمقا  أن ،اًمًٜم٦م أنّم٤مر

 .هًدِّ سمِ  ًمٜم٤م ؾٌَ ىمِ  ٓ سم٤مسم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م

٦ٌم ٟمٕمؿ: أىمقل أن٤م ،ومتٜم٦م اعمرأة وضمف  ٦ًٌم ومتٜم٦م اًمرضمؾ وضمف يمذًمؽ ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمًٜم  .ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم

 ٟمٛمٌم ًمٙمـ ،إـمالىم٤مً  ي٘مقًمف أطمد ٓ ُمٜمٓمؼ هذا ،قمقرة اًمرضمؾ وضمف سم٠من ىمقًمقا : إذاً 

 ٟم٘مقل أن أُم٤م ،وـم٤مقم٦م ؾمٛمٕم٤مً  آؾمتح٤ٌمب ،وـم٤مقم٦م ؾمٛمٕم٤مً  اًمقضمقب ،اًمٜمّمقص ُمع

 .وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أومتـ واهلل

 .ذايمره وأفمٜمؽ ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ىمضشمٜم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه صمؿ

 ومتٜم٦م هٜم٤مك أي ،وىمع اًمذي وٟمدع ،اخلٞم٤مل ذم ٟمٌح٨م أن ٟمحـ ،وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م هذه

ة سملم شم٘مع أن يم٤مدت ة اًمرؾمقل ىم٤مل ومام ،واًمرضمؾ اعمرأ  قمغم ؾمدزما ،قمٜمف كَذّ  لٗمِّ يمُ  ًمٚمٛمرأ

 ُمـ قمٛمكم شمٓمٌٞمؼ ومٝمذا ،إظمرى اجلٝم٦م إمم وسومف ،اًمٗمْمؾ سمرأس أظمذ وإٟمام ،وضمٝمؽ

 :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،قمقرة اعمرأة وضمف أن :أوًٓ  ،دقمقى يٌٓمؾ ،طمٞم٤مشمف آظمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل
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 وُمع ،شم٘مع أن يم٤مدت هٜم٤م اًمٗمتٜم٦م هذه ،اًمٗمتٜم٦م ُمث٤مر ٕنف هق قمقرة اعمرأة وضمف يمقن شمٕمٚمٞمؾ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ،آٟمٞم٤مً  ذًمؽ قم٤مًم٩م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ـْ  َيُٖمْمه  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 [.32:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا 

 أهؾ طمتك ٛمكٕمْ شمُ  ،اًمٌٚمدي٦م اًمت٘م٤مًمٞمد أو اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م أن ،اًمٕمجٞم٥م اًمٌمء صمؿ

 .شم٠مويؾ أبٕمد شم٠مويٚمٝم٤م قمغم وحتٛمٚمٝمؿ ،اًم٘مرآن ٟمّمقص قمـ اًمٕمٚمؿ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ـْ  َيُٖمْمه  مل إذا ،ُم٤مذا قمـ يٖمْمقا  ،[32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 ُم٤مذا؟ قمـ سمٍمه اًمرضمؾ يٖمض ،ُمٙمِمقف رء هٜم٤مك يٙمـ

 َوىُمْؾ ﴿: ىم٤مل سمؾ ،اعم١مُمٜملم قمغم ظمٓم٤مسمف اىمتٍم ُم٤م وضمؾ قمز اهلل أن واًمٕمج٥م

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِه

 وًمقٓ ،ُمٙمِمقوم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  واعمرأة اًمرضمؾ ُمـ يمؾ ذم أن ،يٕمٓمٞمٜم٤م اًمٜمّملم ُمـ يمؾ: إذاً 

 ...ُمٕمٜمك اإلهلل ًمٚمخٓم٤مب يٙمـ مل ذًمؽ

 ُمـ[ ٟم٤ًمء] أؿمقف يمٜم٧م ،ًمٚمري٤مض وذه٧ٌم ،إومم ًمٚمحج٦م ذه٧ٌم ُم٤م أول أن٤م

 وشمثػم إرض قمغم دمره٤م ُماليتٝم٤م ٕن ِب٤م: يٚمحؼ ًمف ظمالق ٓ واطمد أن ضمداً  اًمّمٕم٥م

 !!ه٤م؟ءورا ؾمٞمٛمٌم ومٛمـ ،اًمٖم٤ٌمر

 .وشمتٖمػم شمتٖمػم اًمٔمروف سمدأت

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: اهلل ىم٤مل وم٢مذا ـْ  َيُٖمْمه  أن ُمٕمٜم٤مه هذا ،[32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 َوىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل ،يمذًمؽ اًمرضم٤مل وذم ،قمٜمف اًمٌٍم يٖمض أن يٜمٌٖمل رء هٜم٤مك

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝم

 !اًمت٘م٤مًمٞمد؟ ؾمقى اًمٜمّمقص هذه قمـ اًمٕمٚمامء سف اًمذي ُم٤م

 قمغم ًمٚمرد ص٤مدرة يمٚمٝم٤م رؾم٤مئؾ قمنم ٟمحق قمٜمدي ذم ،اًمٕمج٤مب اًمٕمج٥م ُمـ صمؿ

َٛمَقاُت  شَمَٙم٤مدُ ﴿ ،اً إدّ  أُمراً  ضم٤مء إًم٤ٌمين ويم٠من ،إًم٤ٌمين  ً  إَْرُض  َوشَمٜمَِمؼه  ُِمٜمْفُ  َيَتَٗمٓم ْرنَ  اًم

ره 
٤ٌَمُل  َوخَتِ ا اجْلِ  ،اجلٛمٝمقر سمرأي سمؾ ،ضمديد سمٌمء ي٠مِت  مل وإًم٤ٌمين ،[92:ُمريؿ﴾ ]َهدًّ
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 ُمثؾ صم٤مروا ه١مٓء يمؾ ،وإئٛم٦م اًمًٚمػ وأىمقال ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سم٤مٕدًم٦م ٛمفقمّ ودَ 

 .إًم٤ٌمين قمغم اًمدسم٤مسمػم قمش

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم أبداً  إًمٞمف يًٌؼ مل سمٌمء ضم٤مء ،اعمقدودي إقمغم أبق  قمغم سمٜم٤مء ،اعمرأ

 سمٚمٖم٧م إذا» ،ٗمقهٕمِّ َْم يُ  وهؿ يف٘مقِّ ٟمُ  ٟمحـ اًمذي احلدي٨م شمٕمرومقا  أنف ،ؾَْم ٕمْ ُمُ  طمدي٨م

ة  .شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل ،اعمحٞمض اعمرأ

 وضمٝمٝم٤م إٓ»: قمٚمٞمٝم٤م اعمردودي إقمغم أبق اقمتٛمد ،ضمرير اسمـ شمٗمًػم ذم رواي٦م هٜم٤مك

 هق ًمٞمس ٕنف ح٤مذا؟ اإلٟم٤ًمن هذا قمغم سم٤مًمرد يتٕمرض أطمد ٓ شذراقمٞمٝم٤م وٟمّمػ

 !!اًمٜمجدي٤مت اًمٜم٤ًمء قمغم ظمٓمر اًمٙمت٤مب ِبذا ص٤مر إًم٤ٌمين ٕنف ،إًم٤ٌمين

 !اًمٗمرق؟ هق ُم٤م واعمقدودي ،ـمٞم٥م

 ٓ ،وٕمٞمػ سمحدي٨م ضم٤مء هق ،اجلٛمٝمقر رأي ومٞمٝم٤م أؤيد سم٠مدًم٦م أتٞم٧م أنٜمل اًمٗمرق

 صحٞمح ،يٕم٤مجلقه٤م ٓ ُمِم٤ميمؾ اًمٜمجدي٤مت أن ٟمحـ وٟمرى ،أبداً  ىمٌٚمف ُمـ قم٤ممل سمف ي٘مقل

 هذا يمؾ ،سم٤مئـ ذراقمٝم٤م ًمٙمـ ،ُمتحج٦ٌم صحٞمح ،ٜم٦مُمٌٞمّ  ِت٤مرَ خْ ٟمُ  هٜم٤م ًمٙمـ ،سمرىمع ووٕمقا 

ه ٟمحـ  اًمرد إٓ ،اًم٘مْمٞم٦م وهذه اعمِمٙمٚم٦م هذه يٕم٤مجلقا  مل ح٤مذا ،اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم ٟمرا

 ؾمؽم أنف ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مد أنف ُمع ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف نإ ىم٤مل ٕنف :إًم٤ٌمين قمغم

 .هل٤م وإذف إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة

 .اًمِمخّمٞم٦م وسم٤معمٕم٤مدات ،سم٤مًمٕمقاـمػ أطمٞم٤مٟم٤مً  ٘م٤مدونيُ  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم! اهلل ؾمٌح٤من

 ،إج٤مم ُمـ يقم ومٞمف اًمت٘مٞم٧م ،اًمًٕمقدي٦م ؿم٤ٌمب ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م واطمد :ُمداظمٚم٦م

 أن قمغم دٟم٤مقِّ ٕمَ يُ  ٓ اًمِمٞم  ٟمحـ واهلل: ىمٚمٜم٤م اً،يمثػم ًمٚمِمٞم  شمتٕمّمٌقا  أنتؿ: ي٘مقل وص٤مر

 ُمـ أيمثر تر  ُمَ  ُم٤م سمٕمد ،ًمٚمِمٞم  ٟمتٕمّم٥م أنٜم٤م أنٗمًٜم٤م ذم هذا ٟمجد ٓ وٟمحـ ،ٟمتٕمّم٥م

 اًمٕمّمٌٞم٦م أجـ: وىمٚم٧م ،يتٕمّم٥م هق سمدأ ،سم٤مز اسمـ ؿمٞمخٜم٤م نإ ي٘مقل ـمٌٕم٤مً  ،ؾم٤مقم٦م ٟمص

ٟمٜم٤م أطمد أن ذيمرت ومٙمٜم٧م! قمٜمديمؿ؟ ٓإو قمٜمدٟم٤م أن  ،حلدي٨م ـمرق صمالصم٦م وضمد إظمقا

 .٤مً ـمري٘م ؾمٌٕملم وضمد وًمق: وم٘م٤مل أؾمامء
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132 

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 .٤مً ـمري٘م ؾمٌٕملم وضمد وًمق ،قمٚمٞمف ٟمرد ًمـ ،اٟمٔمر :ُمداظمٚم٦م

 ..أصٌح ُم٤م هذا: إذاً 

 .سمٕمٞمٜمف اًمتٕمّم٥م هق هذا :اًمِمٞم 

 يم٤من وإٟمام ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم

 .أيمؼم اهلل. سمدهن٤م ؾمقاد إمم يٜمٔمر

 .ؿمٞم  ي٤م هذا ي٘مقل ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م هٙمذا ُمـ أقمج٥م ًمٙمـ ،رؾم٤مئٚمف سمٕمض ذم سم٤مز اسمـ اًمِمٞم  :اًمِمٞم 

 أننمه٤م أن أريد ٕين ،قمٜمدي وؾمجٚمتٝم٤م ،وٟمّمػ ؿمٝمر ُمدة ُمـ اًمًٕمقدي٦م اإلذاقم٦م

 سمٓمٌٞمٕم٦م، اًمري٤مض ُمـ اعمذيٕملم ه١مٓء ُمـ واطمد– اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م: ىم٤مل ،قمٚمٞمٝم٤م وأرد

 ،ًمقضمٝمٝم٤م يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م شمٍميح احلدي٨م ذم ًمٞمس: ي٘مقل -اؾمٛمف ٔم٧مطمٗم ُم٤م احل٤مل

 .قمقرة اعمرأة وضمف أن شمٕمرف ٓ أهن٤م ومٞمجقز ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م ومروٜم٤م وإذا

 ٛمٝم٤مٚمِّ ٕمَ يُ  أخـ شمٕمرف مل وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أُم٤مم طمّمٚم٧م اًم٘مّم٦م! أيمؼم اهلل

م إىمرار سمؾ ،اخلٓم٠م إىمرار إمم اًمرؾمقل ٟمًٌقا  ُمٕمٜم٤مه هذا ،اًمرؾمقل  أُم٤مُمف يرشمٙم٥م ،احلرا

 .ًمٚمٜم٤مس ٌٞمٜمفيُ  وٓ

 .يًٛمٕمف يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ،اإلذاقم٦م ذم هذا

 ،اًمقضمف ًمًؽم اًمقضمقب يٕمت٘مدن اًماليت اًمٜم٤ًمء ه١مٓء ُمِمٙمٚم٦م ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 آصمٛم٦م؟ هل هؾ ،واضم٥م هذا أن اقمت٘مدت إذا ومٝمؾ ،يمذا وهل٤م أؾمالف هل٤م سمٞمتٝم٤م ذم ـمٌٕم٤مً 

 .ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 آصمٛم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٚمقم :اًمِمٞم 
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 وضمٝمٝم٤م؟ يمِمٗمٝم٤م ذم ٓإو ،واضم٥م أنف اقمت٘م٤مده٤م ذم آصمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .وضمٝمٝم٤م قمـ يمِمٗم٧م إذا آصمٛم٦م شمٙمقن :اًمِمٞم 

 ،اًمٙمالم هذا ُمـ أؾمتدل أن أؾمتٓمٞمع هذا ـمٌٕم٤مً  ،ًممي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 طمقل يٚمػ ٓ ،واًمريم٦ٌم اًمنة سملم ُم٤م قمقرشمف اًمرضمؾ أن ،سم٤مزم ذم ضم٤مء هؾ أدري وٓ

 أن سمد ٓ اخلامر ويمذًمؽ ،اًمٕمقرة ُمـ ي٘مقل هق ،اجلٜم٥م ُمـ أو اًمٔمٝمر ُمـ اًمٌمء هذا

 .احل٤مل ِبذا يٙمقن

 احل٤مل؟ ِبذا يٕمٜمل يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .واًمٔمٝمر واًمٙمتٗملم اًمّمدر يًؽم أن اخلامر يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرأس همٓم٤مء اخلامر :اًمِمٞم 

 .اًمرأس همٓم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 .اخلامر هق هذا ،اًمّمدر قمغم اًمٕمٜمؼ قمغم ٚمػويُ  ،قمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م هذا :اًمِمٞم 

 ٓ هٜم٤مك ُمِم٤مخيٜم٤م ،ٟم٘مٓم٦م هذه وأجْم٤مً  ،احلج٤مب هق قمٜمف حتٙمل اًمذي أن أن٧م

ة أن سمٛمجرد يتقمهقا  يٕمٜمل ،طمقهل٤م دٟمدٟمقنيُ   ىم٤مُم٧م وم٘مد ،ضمٚم٤ٌمِب٤م رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مل اعمرأ

 إٓ يِمٛمؾ ٓ اخلامر وهذا ،اخلامر هق: إول اًمقاضم٥م: واضم٤ٌمت هٜم٤مك سمٞمٜمام ،سمقاضمٌٝم٤م

ـَ ﴿ ،يٕمٜمل اًمّمدر ،اًم٘مٛمٞمص وومتح٦م اًمرأس سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 .إول اًمقاضم٥م هذا. اجلٞم٥م هق هذا ،[31:اًمٜمقر]

 ،وضمقسم٤مً  اًمقضمف يًؽم اجلٚم٤ٌمب ومال ،اخلامر هذا قمغم اجلٚم٤ٌمب إًم٘م٤مء: اًمث٤مين اًمقاضم٥م

 .اًمقضمف يًؽم اخلامر وٓ

 ؾمؽم ُم٤م اخلامر: ي٘مقًمقا  أهنؿ ،اًمردود هذه سمٕمض ذم ه٤مؤأىمر اًمتل آٟمحراوم٤مت وُمـ

 يٕمرف: أوًٓ  ،ؿمٞمئلم يٕمرف ُمـ قمٜمد ُمٌتدع ؿمؽ سمال شمٗمًػم وهذا ،واًمقضمف اًمرأس

 .اخلامر ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م ضم٤مء وُم٤م ،اًمًٜم٦م يٕمرف: أظمر واًمٌمء ،ومٞمٝم٤م اخلامر وشمٗمًػم اًمٚمٖم٦م
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 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مًمٕمٚمؿ شم٘مري٤ٌمً  اعمِمتٖمٚملم يمؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م ومٛمـ

 ذم اًمقضمف يًؽم اخلامر هذا نإ ي٘مقل أطمد وٓ شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ

 ،اًمقضمف ؾمؽم اعمرأة قمغم يقضمٌقن اًمذيـ طمتك ،ي٘مقًمقن هؿ اًمٕمٙمس قمغم سمؾ ،اًمّمالة

 ومخقر أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ،احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،شمٙمِمػ اًمّمالة ذم ي٘مقًمقن

 ذًمؽ وًمقٓ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٛم٧م أنٜمل ،ضمداً 

 .إُمقر واٟمتٝم٧م ،اجلٛمٝمقر سمٕمّم٤م ؾم٤مقأُ  ،إقمراب ه١مٓء ُمـ يمقاطمد ًمٙمٜم٧م

  (22: 22: 38/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف؟ تغطقة حؽؿ دم رأيف ظـ افشقخ تراجع هؾ

 أنف ،اعمرأة طمج٤مب ذم أىمقاًمٙمؿ آظمر أنف ،اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

 . واًمٙمٗملم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب

 ًمٙمـ ،اًم٘مديؿ سمرأجل إيامٟم٤مً  ازددت سمؾ ،اعم٠ًمخ٦م ذم رأي قمٜمدي شمٖمػم ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اإلؾم٤مءة يتٕمٛمدون وسمٕمْمٝمؿ ،اًمٜم٘مؾ يًٞمئقن وسم٤مًمت٤مزم ،اًمٗمٝمؿ يًٞمئقن اًمٜم٤مس سمٕمض

 قمـ شمٙمِمػ أن أرادت ًمق وًمٙمـ ،إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم: أىمقل وم٠من٤م 

 .وُمٌقدرة وُمٖمٜمدرة حمٛمرة شمٙمقن ُم٤م سمدون ضم٤مئز ومٝمق وضمٝمٝم٤م

 اعمرأة طمج٤مب ـمٌع إقم٤مدة صدد ذم أن وأن٤م ،اًمرأي هذا قمٜمد أزال ٓ وم٠من٤م 

 اًمذيـ قمغم ُمٚمخص رد ومٞمٝم٤م ،صٗمح٦م مخًلم أرسمٕملم ٟمحق إو٤مومٞم٦م ُم٘مدُم٦م ُمع ،اعمًٚمٛم٦م

 يمام إُمر أن إصم٤ٌمت ومٞمٝم٤م ،ٟمٕمؿ ؿمخص قمنميـ ُمـ أيمثر اهلل ؿم٤مء ُم٤م وهؿ ،قمٚمٞمٜم٤م ردوا

 . ؾمؽممه٤م إومْمؾ ًمٙمـ سمٕمقرة ًمٞمس ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف أن: ىمديامً  ٟم٘مقل يمٜم٤م

 اًمقضمف؟ شمٙمِمػ دمقز ُمٙمحٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز :اًمِمٞم 

 . ُمٙمحٚم٦م :ُمداظمٚم٦م
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 ! ص٤مطمٌٜم٤م ي٘متٜمع مل ،اًمٕمٞمٜملم ُمٙمحٚم٦م :اًمِمٞم 

 . احلجر هذا ُمـ ـمٌٞمٕمل هق ُم٤م ُمٜمف أنقاع ذم اًمٙمحؾ ؿمٞم  ي٤م ذم! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٓمٌٞمٕمل قمغم ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞم 

 ... . هق اًمذي هذا اًمث٤مين اًمٜمقع ذم ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمٕمٜمٞم٤مً  يم٤من اًمذي هق اًمٓمٌٞمٕمل هذا ٕن اًمٓمٌٞمٕمل: قمغم ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  [. 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

  (22: 42: 23/   517/  واًمٜمقر اهلدى) 

 دون افقجف تغطقة باشتحباب افؼقل كؼ ادصؾحة مـ هؾ

 افسعقدية؟ دم وجقبف

 واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ سملم اإلؾمالم ذم احلج٤مب ُم٠ًمخ٦م أن اعمٕمروف ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 هذه شمٜمنم أن اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ُمـ هؾ وًمٙمـ ،اًمّمحٞمح اًمرأي قمغم واضم٦ٌم [ًمٞم٧ًم]

 شمٖمٓمٞم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء ضمٕمٚم٧م طمٞم٨م ،اخلٚمٞم٩م ودول اًمًٕمقدي٦م ذم قمٜمدٟم٤م ظمّمقص٤مً  اعم٠ًمخ٦م

 اًمٌٜم٤مت سمٕمض ُمـ يمثػم وٕن ،اإلؾمالُمل اعمجتٛمع وسمحٙمؿ اًمٕم٤مدة طمٙمؿ وضمقهٝمـ

 اإلؾمالم ذم احلج٤مب أن ًمٜم٤م شمٌلم ،أن ٤مً صحٞمح ىمقًٓ  وي٘مٚمـ وضمقهٝمـ يٙمِمٗمـ سمدأن

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م قمدم هق اعمٗمروض

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وشم٠مخٞمػ ،اًمٗمؽمة هذه ذم اعم٠ًمخ٦م إصم٤مرة اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ُمـ ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ،سمٕمقرة ًمٞم٤ًم واًمقضمف اًمٙمٗملم سم٠من اًمّمحٞمح اًمراضمح اًم٘مقل أن أقمت٘مد أن٤م ومٞمٝم٤م، اًمٙمت٥م

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم؟ ويمؾ جمٚمس يمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م إصم٤مرة ٚمٛمًٚمٛملمًم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ وًمٙمـ

 ُٕمرٍ  وٟمحـ ،اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ ٟمنم هق اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 
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 ،اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ إٟمٜم٤م: أي ،ؾمٚمٗمٞمقن سم٠منٜم٤م ٟمدقمل ُم٤م

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم يمٌؾ  إول اًمًٚمٗمل اعمجتٛمع ٟمٕمٞمد أن يمذًمؽ وٟمح٤مول

: يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ اجلقاب يِمٌف ُم٤م إمم أذت يمٜم٧م وأن٤م

 هذه ٟمنم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ: ُمت٤ًمئؾ يت٤ًمءل أو ي٘م٤مل طملم. شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 يمتامن اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ: مت٤مُم٤مً  ُمثٚمف سم١ًمال ي٘م٤مسمؾ اًم١ًمال هذا احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م؟

 ٓ ؾمقف ،اًمقاوح٦م اًمّمقرة ِبذه اًم١ًمال يقضمف طمٞمٜمام فمٜمل ذم اًمنمقمل؟ اًمٕمٚمؿ

 يمتامن جيقز ،ٟمٕمؿ: ي٘مقل أن ومٞمف اٟمحط أو اًمٕمٚمؿ ذم أو اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمام ُمٝمام أطمد يًتٓمٞمع

 .اًمٕمٚمؿ

 اًمؽمسمٞم٦م وسملم اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمنم سملم اًمتٗمريؼ يمؾ ٟمٗمرق أن ومٞمج٥م :وًمذًمؽ

 ُمٗمْمقًٓ  اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ هذا ويم٤من ،صحٞمح٤مً  قمٚمامً  اًمٜم٤مس سملم ٟمٜمنم ومحٞمٜمام ،اًمقاضم٦ٌم

 . ٟمٕمؿ. وم٤موالً  وهمػمه

 ي٘مقل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ أنف إمم ،آٟمٗم٤مً  احلدي٨م سمٜم٤م وصؾ: إخ طمية ي٤م وم٠مىمقل

: ُمثالً  ي٘م٤مل أن اًمّمحٞمحلم وضمٝمٞمف قمغم اًمٕمٚمؿ ٟمنم يٜمٌٖمل أنف ومٙمام ،اًمٕمٚمؿ يمتامن سمجقاز

 ُمـ يمثػم ذم ضم٤مء يمام ،قمٚمٞمٝم٤م احلض يٜمٌٖمل وًمٙمـ ،ومرو٤مً  ًمٞمس اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ُم٤م أول سم٠من ي٘مقل اًمذي يم٤محلدي٨م ،ُمٜمٝم٤م رء قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ وأفمـ ،إطم٤مدي٨م

 ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وإن ،وأنجح أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من ،اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م

 .ومريْمتف سمف ًمف ومتتؿ شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: عمالئٙمتف اهلل

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمذي ،إقمرايب ذاك ُمذه٥م قمغم اًمٜم٤مس وضمدٟم٤م إذا جيقز ومال

 أن إٓ ،ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ»: اًمٜمٌل ؾم٠مل طمٞمٜمام اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم يمام اًمًالم

 .شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ ،صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. شمٓمقع

 ٟم٤ٌمًمغ أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ومال ،ُمقضمقد وهذا سم٤مًمًٜمـ يتٝم٤موٟمقن اًمٜم٤مس سمٕمض رأجٜم٤م وم٢مذا

 صم٧ٌم اًمذي طمٙمٛمٝم٤م ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ ،اًمٗمرائض ُمّم٤مف إمم وٟمرومٕمٝم٤م ،اًمًٜمـ هذه ذم

 ومْم٤مئؾ ومٞمٝم٤م وٕن ،ؾمٜم٦م أوًٓ  ٕهن٤م :اًمًٜم٦م ِبذه آهتامم قمغم اًمٜم٤مس ٟمحض وأن ،ذقم٤مً 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 ذم ي٘مع ىمد اًمذي اًمٜم٘مص ِب٤م يتٛمؿ وضمؾ قمز اهلل أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى

 ... .اًمٗمريْم٦م

 قمز اهلل طمٙمؿ ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن جي٥م ،همػمه٤م وذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أرى أن٤م يمذًمؽ

 وُمٕمنم اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمٕمنم ٟمحـ ٟمدٟمدن يمام اًمنمع ٕن ،ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف ذم وضمؾ

 قمغم خيٗمك وٓ ،ُمٙم٤من وًمٙمؾ زُم٤من ًمٙمؾ ص٤مًمح اإلؾمالم سم٠من ٟم٘مقل ٟمحـ دائامً  ،اًمٕمٚمامء

 اإليامن ذم واطمد ُمًتقى قمغم ًمٞمًقا  ،ُمٙم٤من يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم اًمٜم٤مس سم٠من إٟم٤ًمن أي

 ٟمٕمرف أن ٟمحـ ومٞمج٥م وًمذًمؽ ،اخلّم٤مل ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمت٘مقى ذم ،اإلؾمالم وذم

 إذا ،سم٤مإلؾمالم اعمتٕم٤موٟملم اًمٜم٤مس سمٕمض وضمد ُمثالً  إذا طمتك ،اعمٕمروم٦م طمؼ ديٜمٝمؿ اًمٜم٤مس

 ٟمٌذوه ومرسمام ،اًمديـ قمٚمٞمٝمؿ صم٘مؾ ،ومرض وهذا ومرض وهذا ومرض هذا أن قمرومقا 

 .فمٝمري٤مً  وراءهؿ

 ،ومٚمٞمتٓمقع ؿم٤مء وُمـ ،صٚمقات مخس ُمثالً  يقم يمؾ ذم قمٚمٞمٙمؿ: هلؿ ىمٞمؾ إذا أُم٤م

 .اعمٗمًدة دومع وسملم اعمّمٚمح٦م سملم مجٕم٤مً  ،طمٞمٜمذاك يٙمقن ظمػم ومذًمؽ

 ُمـ هؾ: وهمػمك أن٧م شمت٤ًمءل اًمذي ،اعم٠ًمخ٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  إُمر يمذًمؽ

 شم٘مػ مل زُمـ ذم ٟمٕمٞمش ٕنٜم٤م :اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمنم جي٥م ،ٟمٕمؿ: أىمقل ٟمنمه٤م؟ اعمّمٚمح٦م

 ي٘مٗمـ أن ٟمجؼمهـ أن أو ٟمقىمٗمٝمـ أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومال ،قمٚمٞمٝمـ اهلل ومرض ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤ًمء

ة أن ،شم٤مم سمقوقح هلؿ ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ ،اعمًتح٦ٌم إُمقر قمٜمد أجْم٤مً   إذا اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اجلٚم٤ٌمب هذا ذم يتح٘مؼ أن جي٥م وأنف ،ضمٚم٤ٌمِب٤م شمتجٚم٥ٌم أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م

 .ذوط صمامٟمٞم٦م

 وًمق ،ِب٤م ضم٤مء اًمنمع ٕن :ُمتِمدديـ ٟمٙمـ مل ،اًمنموط هذه ووٕمٜم٤م طمٞمٜمام وٟمحـ

 ومٞمام ٟمراقمل دائامً  وًمٙمٜمٜم٤م ،إًمٞمٝم٤م ًمْمٛمٛمٜم٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف ؾمؽم اًمنموط هذه ُمـ يم٤من

 ٓ يٞمن مل وومٞمام: ٟم٘مقل وإٟمام ؿمدد ومٞمام: أىمقل وٓ ،ّن ٞمَ يُ  مل وومٞمام ن  ٞمَ ٟمُ  أن اًمِم٤مرع ن  يَ 

 .ٟمٕمؿ. ٟمٞمن

 ٓ مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف اشمٗمؼ يمام ،ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اعمًٚمٛملم ومٜمحـ



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يمام هؿ وإٟمام ،اًمتٞمًػم وقمدم اًمتٞمًػم ذًمؽ وُمـ ،اًمتنميع أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ يٛمٚمٙمقن

ٚمُِّٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  ٓ يٞمن مل وومٞمام ،ٟمٞمن اهلل ين ومٗمٞمام[ 65:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

 .ٟمٞمن

ة إومْمؾ أن ،ذقم٤مً  صم٧ٌم ىمد يم٤من وم٢مذا  ئمٝمر وٓ ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمرأ

 ًمٞمس اًمًؽم هذا أن ،اًمنمع ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وإذا ،ًمٚمٜم٤مس هذا ٌلمٜمُ ومَ  ،رء ُمٜمٝم٤م

 .ٟمٕمؿ. ًمٚمٜم٤مس أجْم٤مً  ٟمٌٞمٜمف أن ،ُمًتح٥م هق وإٟمام واضم٤ٌمً 

 . اهلل ؿم٤مء إن اجلقاب يٙمٗمل آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م أين أفمـ

 (22: 21: 34/ 324/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلر بسبب مالبس اجلؾباب حتت ادرأة تؾبس مل إذا احلؽؿ

 شمٚمٌس أن دون..  ضمٚم٤ٌمب.. . ظمرضم٧م  إذا شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هل٤م جيقز ومٝمؾ ،ظمٗمٞمٗم٦م ُمالسمس إمم اعمرأة وحتت٤مج ،طمر اًمدٟمٞم٤م اًمٌٚمد: يٕمٜمل ،ُمثالً .. . حتتف

 ؟... اجلٚم٤ٌمب وومقىمٝم٤م اًمٕم٤مدي٦م صمٞم٤مِب٤م شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أم ،وم٘مط سم٤مجلٚم٤ٌمب خترج أن

ة سمد ٓ :اًمِمٞم   قمغم اخلامر ووع سملم دمٛمع أن ،سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمتح٘مٞمؼ :اجلٚم٤ٌمب اخلامر قمغم صمؿ ،رأؾمٝم٤م سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه

ـ   ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  يمثػم قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ٟم٘مٓم٦م وهذه ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

 ،اًمنمقمل سم٤مًمٕمٚمؿ ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م ي٠مظمذن ٕهنـ آٟمٗم٤ًم: ىمٚمٜم٤م يمام اعمٚمتزُم٤مت اعمًٚمامت ُمـ

ة شمًؽم أن ؟احلج٤مب ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ،اًمٕم٘مؾ تحٙمٞمؿسم إٟمامو  أن !وضمٝمٝم٤م؟ اعمرأ

ة شمًؽم  .يمٚمف سمدهن٤م اعمرأ

 يٙمقن ٓ أن: وهق ُمالطمٔمتف جي٥م آظمر رء هٜم٤مك ًمٙمـ ،اًمٌدن يًؽم اجلٚم٤ٌمب ومٝمذا

 اجلٚم٤ٌمب اعمرأة شمْمع ومحٞمٜمام ،سمدهن٤م أقمْم٤مء ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؿجِّ حُيَ  ،اعمرأة شمٚمًٌف اًمذي اًمثقب أو اجلٚم٤ٌمب

 رنٙمقّ يُ  قمٜمدُم٤م ،اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمـ ٟمالطمظ يمام ؾمٞمام ٓ ،امً جّ حُمَ  اًمرأس ؾمٞمٔمٝمر رأؾمٝم٤م قمغم وم٘مط

 ،اخلامر ي٠ميت ومحٞمٜمام ،اخلٚمػ ُمـ سم٤مرز هذا اًمرأس ومتجدن ،رؤوؾمٝمـ ىمٗم٤مء ذم ؿمٕمقرهـ ندَ ٘مِ ٕمْ ويً 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قمغم أن  
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ًتحين أفمٜمٙمـ ،واخلامر  سمف شمّمكم ُم٤م وإٟمام ،اإليِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م سمف اعمراد ًمٞمس أنف شم

 يٜمزل صمؿ ،اًمرأس ؿمٕمر يٖمٓمل: أوًٓ  ،احلج٤مب هذا أن طمٞم٨م اًمّمالة ذم شمدظمؾ طمٞمٜمام اعمرأة

ُمرـي ِبذيـ اٟمتٝمك اجلٚم٤ٌمب اخلامر ومقق ضم٤مء وم٢مذا ،اًمٙمتٗملم ؿجِّ حُيَ  ومال ،اًمٙمتٗملم قمغم ُمًدوًٓ   ٕا

ٜم٦م ذم ضم٤مء وىمد ،اعمرأة رأس حتجٞمؿ ل أن اًًم  وم٠مهدى ،يقُم٤مً  ُمٍم ُمـ رىمٞم٘م٦م صمٞم٤مب ضم٤مءشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ٞمتف أرىمؿ سمـ زيد أو صم٤مسم٧م سـم زيد ًمٕمٚمف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  أصح٤مسمف أطمد إمم  ،زوضمتؽ أخًٌٝم٤م: ًمف ىم٤مل ،ًٟم

 .سمدهن٤م: أي قمٔم٤مُمٝم٤م ؿجّ حُتَ  ٓ ًمٙمل :اًمٖمٚمٞمٔم٦م ثٞم٤مباًم ُمـ اًمثقب هذا حت٧م وًمتْمع

 اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ سم٠من اعمًٚمٛم٦م: اعمرأة طمج٤مب ذم اعمذيمقر اًمنمط ظمذأُ  هٜم٤م ُمـ

 ًمقن قمـ يٙمِمػ أن: واًمِمٗم٤مومٞم٦م ،اًمتحجٞمؿ هق اًمقصػ ،ػِِم يَ  وٓ ػِّم يَ  ٓ أن

 .اًمٌنمة

 .اعمرأة قمقرة أو اًمرضمؾ قمقرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،قمقرة يمؾ ذم يِمؽمـم٤من ،اًمّمٗمت٤من ه٤مشم٤من

 ؿجّ حُيَ  ٕنف سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن: اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م يٚمًٌقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ وًمذًمؽ 

 ،اعمرأة قمـ ومْمالً  ًمٚمرضمؾ جيقز ومال ،ضمداً  ىمٌٞمح٤مً  حتجٞمامَ  سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م ؿجّ حُيَ  ىمد ،اًمٗمخذيـ

 ـمٞم٤ٌمً  رضمالً  اًمزوج يٙمقن أنف ،اًمٞمقم ٟمحـ ٟمالطمٔمٝم٤م اًمتل اعمٗم٤مرىم٤مت قمج٤مئ٥م وُمـ

 .اًمٌمء سمٕمض ُمٚمتزم ،آظمره إمم ويّمقم يّمكم

 ،اًمتٕمّم٥م يمؾ ُمتٕمّم٥م ًمٙمٜمف ،اًمٌٜمٓمٚمقن ٓسمس ُمتٌٜمٓمؾ اًمتٕمٌػم صح إن هق ًمٙمٜمف 

 ،قمقرِت٤م ؿجّ حُيَ  ٕنف ح٤مذا؟ وٞم٘م٤ًم: صمقسم٤مً  شمٚمٌس أن يريد ٓ ومٝمق ،ًمزوضمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم وسمحؼ

 اًمزوضملم قمغم ومٞمج٥م ،اًمٕمقرة ؿجّ حُيَ  اًمذي اًمٌٜمٓمٚمقن يٚمٌس أنف ٟمٗمًف ٟمز ،ٟمٗمًف ومٜمز

 .رء يمؾ ذم اإلؾمالم أطمٙم٤مم يٚمتزُم٤م أن يمٚمٞمٝمام

 يمٚمٝم٤م اعمرأة ،سمحًٌف يمٌؾ  اًمٕمقرة ؿجّ حُيَ  صمقٍب  أي ًم٤ٌمس قمـ يٌتٕمدا أن: ذًمؽ وُمـ 

 .اًمريم٦ٌم حت٧م إمم اًمنة ومٛمـ اًمرضمؾ أُم٤م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ قمقرة

 هلل احلٛمد: ؾم١ماهل٤م وٛمـ ويدظمؾ ،إظم٧م ًم١ًمال شم٤مسمع ؾم١مال أوًٓ  :ُمداظمٚم٦م

 يمام اجلٚم٤ٌمب ٟمٚمٌس: يٕمٜمل ًمٜمحـ سم٤مًمٜم٦ًٌم: آخف وقمغم اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة

 ُمـ هذا يٕمد  هؾ: يٕمٜمل ،ومقىمف اًمٓمقيؾ اخلامر وٟمٚمٌس ،صمقب قمـ قم٤ٌمرة وهق ،شمرى



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .سم٤مًمٕم٤ٌمءة ٟمٖمػمه إومْمؾ أم ،اعمٓمٚمقب احلج٤مب أو اًمنمقمل احلج٤مب

 ؟ُمًتٛمٕم٦م ظمٚمٞمؽ أن٧م وم٤مؾمٛمٕمل ،اعمٜمٙمٌلم قمغم أم اًمرأس قمغم شمقوع اًمٕم٤ٌمءة :اًمِمٞم 

 .اًمرأس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٕم٤ٌمءة :اًمِمٞم 

 .يم٤مًمثقب اًمٙمتٗملم ُمقوقع: يٕمٜمل رأس همػم ُمـ هذا :ُمداظمٚم٦م

: أؾم٠مخؽ ،قمٜمٝم٤م شم٠ًمخلم اًمتل اًمٕم٤ٌمءة سمس ،هذا ؿم٤ميػ أن٤م ،وم٤مهؿ ،وم٤مهؿ :اًمِمٞم 

 اعمٜمٙمٌلم؟ قمغم شمقوع أم اًمرأس قمغم شمقوع

 .شمقوع اًمرأس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اًمرأس ومقق :ُمداظمٚم٦م

٤مب هق اًمٕم٤ٌمءة ،يم٤مٔيت اجلقاب ي٠ميت هٜم٤م ،اًمرأس ومقق :اًمِمٞم   .اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اجلٚم

 دمٛمع أن اعمرأة وضمؾ قمز اهلل أُمر ذًمؽ َأضْمؾِ  ُمـ أو ،وضمؾ قمز اهلل أُمر وًمذًمؽ 

 ٟمحـ ،أواًمٕم٤ٌمءة سم٤مقمت٤ٌمره اجلٚم٤ٌمب ٕن ح٤مذا؟ اجلٚم٤ٌمب اخلامر وقمغم ،اخلامر ووع سملم

 ُمـ ُمٗمتقطم٦م أهن٤م ُمٕمٚمقم اًمٕم٤ٌمءة ،واطمد وم٤معمٕمٜمك ضمٚم٤ٌمب ىمٚمٜم٤م أو قم٤ٌمءة ىمٚمٜم٤م إن أن

٤َم َي٤م﴿: اجلٚم٤ٌمب ذيمر طمٞمٜمام شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ،إُم٤مم ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ

 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  ،﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل ،شيٖمٓملم»: ىم٤مل ُم٤م[ 59:إطمزاب﴾ ]قَمَٚمٞمِْٝم

 ؿمٕمٌل: يٕمٜمل ًم٤ٌمس اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم ظمرضم٧م إذا يم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأة ٕن ذًمؽ

 ،رأؾمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب ٚم٘ملشمُ  يم٤مٟم٧م ،هل٤م ديـ ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من ح٤م ًمٙمٜمٝم٤م ،ىمديؿ قمريب

 شمٗمٕمؾ ويمام ،ًمإليِم٤مرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمٗمٕمؾ يمام ،اعمٙمِمقف هق رأؾمٝم٤م ٟمّمػ

ىمٞم٤مت سمٕمض  ورىمٌتٝم٤م وصدره٤م ،اًمرأس ٟمّمػ قمغم اجلٚم٤ٌمب شمٚم٘مل ،اعمًتٝمؽمات اًمٕمرا

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: سم٘مقًمف اعمًٚمامت بأدّ  وضمؾ قمز وم٤مهلل ،لّم ٌَ ُمُ  يمٚمف ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 ،اًمت٘مري٥م وهق اإلدٟم٤مء هذا يٜمٌٖمل اجلٚم٤ٌمب هذا يْمٕمـ طمٞمٜمام: أي[ 59:إطمزاب]
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 .اًمقاضم٥م اًمرأي ذم هذا ،اًمقضمف ؾمقى ُم٤م يٖمٓمل طمٞم٨م إمم شم٘مري٥م

 واطمدة قملم إٓ يمٚمف اًمقضمف شمٖمٓمل أهن٤م: اعمٗمنيـ ًمٌٕمض آظمر ىمقل هٜم٤مك وومٞمف

 .اًمٕمٞمٜملم ذيمر وسمٕمْمٝمؿ ،اًمقصػ ضم٤مء هٙمذا

ة يم٤مٟم٧م ح٤م وًمٙمـ ،اجلٚم٤ٌمب هق اًمٕم٤ٌمءة :ؾافشاهد   قمـ شمٖمٗمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ اعمرأ

 رأؾمٝم٤م قمغم شميسمف وم٤مخلامر ،اخلامر اجلٚم٤ٌمب حت٧م شمْمع أن احلٙمٞمؿ اًمنمع وم٠مُمر ،قم٤ٌمءِت٤م

 .اطمتٞم٤مط ومٞمف هٜم٤مك ومٞمٙمقن ىمّمده٤م سمدون رء اًمٕم٤ٌمءة اٟمٙمِمٗم٧م ومٚمق ،قمٜم٘مٝم٤م وقمغم

 وحتتف ،اًمرأس ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمرأس قمغم وووٕم٧م ،اًمٕم٤ٌمءة  اؾمتٕمٛمٚم٧م إذا طمٞمٜمئذٍ  

 .اخلامر وآي٦م اجلٚم٤ٌمب آي٦م ،اًمت٤مُمتلم أيتلم شمٜمٗمٞمذ ومٞمف هذا يٙمقن ،اخلامر

 ىمٌؾ ُم٤م ُمٕمٝمقداً  يم٤من اًمذي سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر هؾ وهق: رء سمٞم٤من ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ 

 أن وأفمـ اعمٕمٜمك؟ ُمٕم٘مقل هق أم ديٌه ٕمَ شمَ  هق هؾ ،اإلؾمالم ذم أجْم٤مً  ومٕمؾ صمؿ ،اإلؾمالم

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل أو شمٕمٌٞمد يمٚمٛمتل ُمـ اعم٘مّمقد أن يٗمٝمؿ اجلٛمٞمع

 !ؿمٞم  ي٤م يمذًمؽ اذطمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمتٜمٗمٞمذ اهلل ٟمتٕمٌد ٟمحـ: أي ديٌه ٕمَ شمَ  سمٙمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعم٘مّمقد ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 أن: أي اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل يم٤من إذا اخلالف ،اًمن وُم٤م احلٙمٛم٦م ُم٤م ٟمٕمرف وٓ ،احلٙمؿ هذا

 شمٕمٌدي ًمتقوٞمح ُمثالً  ٟميب اًمٌمء؟ سمذاك أُمر وضمؾ قمز رسمٜم٤م ح٤مذا يدرك اًمٕم٘مؾ

 .اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل وشمقوٞمح

 وم٤موت ،وًمٞمٚم٦م يقمٍ  يمؾ ذم صٚمقات مخس مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمٛملم ذع وضمؾ قمز رسمٜم٤م

 رء ،اًم٘مرآن سم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمام ،اًمريمٕم٤مت هذه سملم وم٤موت ،اًمريمٕم٤مت قمدد ذم سمٞمٜمٝم٤م

: أن ؾم١مال ي٠ميت! شمرى ،وهٙمذا اجلٝمر وٟمّمٗمف ه ٟمّمػ رء ،ضمٝمر ورء ،اًمن

 أرسمع اًمّمٚمقات وسم٘مٞم٦م ،صمالث واعمٖمرب ،ريمٕمت٤من اًمٗمجر ح٤مذا اًمتٗم٤موت؟ هذا ح٤مذا

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم هذا. ٟمدري ٓ أرسمع؟

 ديٌه ٕمَ شمَ  هذا ،اًمٖمرر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: اعمٕمٜمك عمٕم٘مقًمٞم٦م آظمر ُمث٤مل ي٠ميت
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 ُمـ اعمخ٤مصٛم٦م يقضمده اًمٖمرر سمٞمع ٕن ًمٞمف؟ اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك؟ ُمٕم٘مقل أم

 هذا ُمـ شمٙمقن اعمٕم٤مُمالت وأيمثر ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ومٝمذا ،قمٜمف هنك وًمذًمؽ ،اعمًٚمٛملم

 حلؿ حتريؿ ُمثالً  ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م همػم اًمٕم٤ٌمدات وأيمثر ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م شمٙمقن اًم٘مٌٞمؾ

مَ ﴿ اخلٜمزير مَ  اعْمَٞمَْت٦مَ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طَمر  ٜمِزيرِ  َوحَلْؿَ  َواًمد   ىمري٥م قمٝمد إمم  [173:اًمٌ٘مرة﴾ ]اخْلِ

 ،أن طمرام ًمٞمش ٟمٕمرف ُم٤م ،اًمتًٚمٞمؿ  قمغم سم٤مًمتحريؿ احلٙمؿ هذا يتٚم٘مقن اعمًٚمٛمقن يم٤من

ر شمٕمٛمؾ وأهن٤م ،اًمقطمٞمدة اًمدودة ومٞمف أنف فمٝمر أنف ؾمٛمٕمتؿ أو ىمرأتؿ يٛمٙمـ  ذم اً أرضا

 اًمٚمحؿ هذا ـمٌخقا  ُم٤م وإذا ،ضمداً  ؿمديدة سمحرارة إٓ متقت ٓ أهن٤م وظم٤مص٦م ،اًمٌدن

 .اًمٙمٗم٤مر أوئلؽ رأي قمغم ـمٕمٛمف يذه٥م اًمِمديدة سم٤محلرارة اخلٌٞم٨م

 ٓ ٤مأن   سمحٞم٨م ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل هق هؾ ًمٙمـ ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ص٤مر أن هذا: إذاً 

 يضىمُ  ُم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك اًمقطمٞمدة اًمدودة هذه هق اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م نإ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع

 اخلٜمزير حلؿ حتريؿ ؾم٥ٌم سم٠من ىم٤مـمع ٟمص قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٕنف :ٓ :اجلقاب هذا؟ طمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمقطمٞمدة اًمدودة هق

 قمغم ومرض وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م أن ٟمٕمقد ،اعمٕمٜمك واعمٕم٘مقل ديٌه ٕمَ اًمتَ  شم٘مري٤ٌمً  قمرومٜم٤م إذا 

 ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ُمٗمٝمقم أم ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ٟمٕمرف مل ،ديٌه ٕمَ شمَ  هذا رىشمُ  ي٤م ،اجلٚم٤ٌمب اًمٜم٤ًمء

 حت٧م ِب٤م ُمتزيٜم٦م اعمرأة شمٙمقن ىمد اًمتل ،اًمزيٜم٦م وشمٖمٓمٞم٦م اًمتًؽم وهق ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ُمٗمٝمقم

 .ضمٚم٤ٌمِب٤م

 ٓ آظمر ىمقم اجلٚم٤ٌمب ُم٘م٤مم ىم٤مم ومٚمق ،اًمٗمتٜم٦م ًمدومع اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل إُمر هذا: وم٢مذاً 

 .أجْم٤مً  إردن وذم ُمثالً  يمًقري٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم: ُمثالً  ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٖم٦مً  يًٛمك

 .... :ُمداظمٚم٦م

 ىمٓمٕم٦م: يٕمٜمل.. . ىمٓمٕمتلم قمـ قم٤ٌمرة اًمنمقمل هٜم٤مك اًمٖمٓم٤مء نإ: أىمقل :اًمِمٞم 

 أهن٤م طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤ٌمءةً  ًٛمكشمُ  وٓ ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًٛمكشمُ  ٓ هذه ،حتت٤مٟمٞم٦م وىمٓمٕم٦م ومقىم٤مٟمٞم٦م

د اًمًؽم ٘مؼحُت   .مت٤مُم٤مً  ُمتح٘مؼ هذا اجلٚم٤ٌمب ُمـ اعمرا

 أطمًـ أو يم٤مًمٕم٤ٌمءة ،سمدهن٤م يًؽم اًمذي اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس أن اعمرأة قمغم اًمقاضم٥م: وم٢مذاً 
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 يم٤من ًم٤ٌمسٍ  أي حت٧م مخ٤مر ووع واضم٥م ُمـ اًمٜم٤ًمء ٕمٗمليُ  ٓ يمٚمف هذا ًمٙمـ ،وضمد إن

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اعمرأة رأس حتجٞمؿ دومع ٦مٕمٚمّ ًمِ  ذًمؽ: ٟمحق أو..ضمٚم٤ٌمب

 ؟..اًمٕم٤ٌمءة ًمًٌٜم٤م ذم يٕمٜمل ٌدٕمَ شمَ : يٕمٜمل ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا ،اًمرضم٤مل أقملم قمـ اعمرأة طمج٥م اعم٘مّمقد ،سمذاشمف ُم٘مّمقداً  ًمٞمس أجقه :اًمِمٞم 

 وًمٞمس ،ُم٤مر ومٝمق اخلامر قمغم ٦ماعمح٤مومٔم ُمع ،اًمٖمرض ٟمٗمس أدى آظمر صمقب هٜم٤مك وضمد

 همػمه؟ رء ذًمؽ ذم اعمرأة قمغم

  (22: 15: 19/ 121/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿقؾة ادرأة ظذ واجب افقجف تغطقة هؾ

 وم٘مط؟ اجلٛمٞمٚم٦م أم اعمرأة قمغم واضم٥م اخلامر :اًم١ًمال

 هق؟ أجش :اًمِمٞم 

 .اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ :اًمِمٞم 

 .اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٗم٤مهٞمؿ قمدة ًمف ص٤مر أن اخلامر ُمٗمٝمقم ٕن شمٕمٜمل: ُم٤مذا زم أووح :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف قمغم اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 ذاك ،أن أن٧م شمْمٕمف اًمذي هق اخلامر ،مخ٤مراً  ًمٞمس هذا ،شمٕمٜمل ُم٤مذا :اًمِمٞم 

 .اًمرأس همٓم٤مء ومٝمق اخلامر أُم٤م ،ُمٜمديؾ ذاك ،اًمؼمىمع ذاك ،ٟم٘م٤مب

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضم٦م شمٖمٓمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: ىم٤مل ح٤م اًمرب ٕن ،مخ٤مر يمٚمٛم٦م ُمـ دقمؽ أن :اًمِمٞم  سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه

ـ    ؿم٤ميػ ،ؿم٤ميػ ،اجلٞم٥م هذا قمغم وإٟمام ،وضمقهٝمـ قمغم: ىم٤مل ُم٤م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ
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 ًم٤ٌمس يم٤مًم٘مٛمٞمص هق وم٤مخلامر  ،...  ،أؾمدًمف لٝموضم قمغم ُمش اخلامر أخػ أن٤م ح٤م ،حلٛمل

 .اًمقضمف ًم٤ٌمس ُمـ وًمٞمس اًمرأس ًم٤ٌمس ُمـ ومٝمق ،ُمٕم٤مً  واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 .واخلامر ودقمؽ اًمقضمف همٓم٤مء قمـ وم٤مؾم٠مل ،اًمقضمف همٓم٤مء قمـ شم٠ًمل أن ؿمئ٧م إذا: وم٢مذاً 

 همػم اعمرأة همػم اجلٛمٞمٚم٦م اعمرأة قمغم ُمٚمزم سم٠منف: ي٘م٤مل اًمقضمف ًمٖمٓم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ ،اجلٛمٞمٚم٦م

 اعمرأة طمج٤مب»: يمت٤مب ذم ؿم٤مومٞم٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  سمٞمٜم٤مه ٟمحـ وهذا ،سمّمحٞمح ًمٞمس :اًمِمٞم 

 اخلثٕمٛمٞم٦م؟ ىمّم٦م سمٚمٖمؽ ومام ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م

 ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ،احلج٤مب يمت٤مب ىمرأت ُم٤م أن٧م: إذاً  ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٤مم َوىَمَٗم٧م ،وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام اخلثٕمٛمٞم٦م

ة أُم٤مُمف وىمٗم٧م ،قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ ورديٗمف ،ٟم٤مىمتف قمغم وهق اًمقداع طمج٦م  ،ظمثٕمٛمٞم٦م اُمرأ

 ومريْم٦م أدريمتف وىمد ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ ،يمٌػم ؿمٞم  أيب إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 ،إًمٞمف شمٜمٔمر وهل إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،قمٜمف طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م ،احل٩م اهلل

 وضمف سف أن إٓ اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف يم٤من ومام ،اًمٗمْمؾ يمذًمؽ ،وووٞمئ٦م مجٞمٚم٦م ويم٤مٟم٧م

 .أظمر اًمِمؼ إمم اًمٗمْمؾ

 اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،قمٜمف شم٠ًمل أن٧م اًمذي اعمقوقع ذم ٟمص احلدي٨م ومٝمذا 

 ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف واًمٕمقاـمػ اًمٕم٤مدات وهمٚم٦ٌم ،ضمٝم٦م ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم اًمت٘مٚمٞمد همٚم٦ٌم

 ٟم٤مس ،إٟم٤ًمن سم٤مل قمغم ختٓمر ُم٤م ويؾآسمت احلدي٨م هذا يت٠موًمقا  أن قمغم حتٛمٚمٝمؿ ،أظمرى

سم٤مً  ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ  ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن اعمرأة هذه ي٠مُمر مل اًمرؾمقل ح٤مذا: ىمقًمٜم٤م قمغم ضمقا

 وأووح أضمغم ومتٜم٦م سمدك ؿمق قم٤ٌمس؟ سمـ اًمٗمْمؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م دظمؾ اًمِمٞمٓم٤من هق وه٤م

 احل٤مدصم٦م؟ هذه ُمـ وأوىمع

 هل شمٙمقن أن ظمِمٞم٦م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ٓزم: ٟم٘مقل ٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمامذا ،ووىمٕم٧م ٘م٧م٘م  حَتَ  هٜم٤م اخلِمٞم٦م هذه ًمٙمـ ،ؿمخص ويِمقومٝم٤م مجٞمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 ذًمؽ؟ يٕمٚمٛمقن وهؿ ،وضمٝمٝم٤م ٖمٓملشمُ  سم٠من ي٠مُمره٤م مل اًمًالم

 ،واًمت٘مقى اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ ٟمٕمت٘مد ُمـ ي٘مقًمف اجلقاب هذا ٕن ،آؾمٗم٤مً  هذا أىمقل

ة ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ٕهن٤م :وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ي٠مُمره٤م مل إٟمف: ي٘مقًمقن  جيقز ٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  واعمرأ

ة ،قمٚمٛمٞم٤مً  ظمٓم٠م يمالم هذا ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن هل٤م  ،آٟمت٘م٤مب هل٤م جيقز ٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ،وظمّمقص قمٛمقم ومٞمف: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام هٜم٤م ٕنف ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هل٤م جيقز ٓ ًمٞمس

 أؾمامء طمدي٨م ذم وىمع وهذا ُمثالً  ،اًمٜم٘م٤مب إٓ رء سم٠مي وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة جيقز

 ذم حمرُم٤مت وهـ اإلسمؾ قمغم ـ  يمُ  أهنـ :قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم أجْم٤مً  وقم٤مئِم٦م ،سمٙمر أيب سمٜم٧م

 ،ضمٚم٤ٌمب هذه اًمٗمقـم٦م: يٕمٜمل ،وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م: ىم٤مل ريم٥م ِبـ ُمر وم٢مذا ،احل٩م

 ًمق ًمٙمـ ،اعمحرُم٦م ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مئز وهذا ،ؾمدل هذا وضمٝمٝم٤م قمغم هٙمذا شمِمده

 اًم٘مٚمٜمًقة ووع إذا اًمرضمؾ ُمثؾ ،هل٤م جيقز ٓ طمرام هذا اخلامر ٧مٗمّ وًمَ  هٙمذا قمٛمٚم٧م

 .جيقز ٓ هذا ،رأؾمف قمغم

 ىمٞمؾ وم٢مذا ،يمٞمػ قمروم٧م ،اخلٞمٛم٦م أو ،رأؾمف قمغم اًمِمٛمًٞم٦م يْمع أن ًمف جيقز ًمٙمـ 

 شمٖمٓمل؟ أن اعمرأة هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمر مل ح٤مذا: اًمتقوٞمح هذا سمٕمد هلؿ

 أن هل٤م جيقز أنف ،شمٕمٚمٛمقن أنتؿ مج٤مقم٦م ي٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ي٘مقًمقن

 .اًمٜم٘م٤مب سمٖمػم وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل

 اًمٕمرب ٟم٤ًمء ًم٤ٌمس شمٕمرف وأن٧م ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م إمم يٜمٔمر اًمٗمْمؾ يم٤من: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

 احلج٤مز إمم ؾم٤مومرِت٤م ؾمٗمرة أول ،أنًك ومٚمـ أنًك إن: ي٘م٤مل يمام أن٤م ،يٜمٗمر رء يقُمئذٍ 

 ُمـ شم٘مؽمب أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمٜمجدي٤مت اًمٜم٤ًمء شمرى يمٜم٧م ،اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد وإمم

 ،ُمٕمٌدة همػم اًمٓمرق ٕن ح٤مذا؟ ،إطمداهـ ذم هقى ًمؽ يم٤من وًمق ،أنٗمؽ رهمؿ إطمداهـ

سمٞم٦م يمٚمٝم٤م  طم٤مًمف ًم٤ًمن ومٙم٠منف ،ظمٚمٗمٝم٤م واًمٖم٤ٌمر اًم٘مت٤مر ويثػم إرض جير وذيٚمٝم٤م ،رُمٚمٞم٦م شمرا

 شمٚمؽ يقضمف أن محٚمف اًمذي ُم٤م ،اًمٗمْمؾ يٜمٔمر ومامذا. قمٜمل ٥مٜم  ضَم  قمٜمل ٥مٜم  ضَم : ي٘مقل

 هذا ىمدُمٞمٝم٤م؟ أمخص إمم ووضمٝم٤م رأؾمٝم٤م ُمٖمٓمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا ،اعمرأة هذه إمم اًمٜمٔمرات

 .قمجٞم٥م شمٙمٚمػ



   غم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ة اًمرؾمقل ي٘مقل ٓ ح٤مذا: صمؿ  ٕن ًمٚمٗمْمؾ؟ ي٘مقل ُم٤م سمدل ،وضمٝمؽ اسذم: ًمٚمٛمرأ

 ومٝمق ،يمذًمؽ ًمٞمس اًمٗمْمؾ ،اًمديـ ذم شمتٗم٘مف أن شمريد ،اًمرؾمقل شم٠ًمل ،ؾم٤مئٚم٦م أوًٓ  اعمرأة

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف خم٤مًمػ ومٝمق ،ُمٕمتدي إذاً  ومٝمق ،ًمٚمٜمٔمر ُمتقضمف ـْ  َيُٖمْمه  ُِم

 آظمر ذم وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م ومٝمذه ،قمٜمٝم٤م سمٍمه سف وًمذًمؽ[ 32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ 

 اعمرأة ؾمؽم سم٠منف اًمٙمت٤مب ذاك ذم ىمررٟم٤م ومٜمحـ وًمذًمؽ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞم٤مة

 ،اًمٜم٤ًمء قمغم ذًمؽ يقضمٌقن اًمذيـ ًمٙمـ ،اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ومْمٞمٚم٦م هق ؾم٤مشمر سم٠مي ًمقضمٝمٝم٤م

 [.ذًمؽ] إصم٤ٌمت ذم شمٜمٝمض ٓ أؿمٞم٤مء قىؾم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس هؿ ،اجلٛمٞمالت طمتك

 قمغم ردودهؿ ذم ُمٜمف يٗمرون ُم٤م إمم ون١ميٚمج اًمدًمٞمؾ يٕمقزهؿ طمٞمٜمام سمٕمْمٝمؿ

 يٙمقن ُمٕم٘مقل ُمش أظمل ي٤م: ًمؽ ي٘مقل ،اًمٕم٘مؾ وإمم اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م إمم ،خم٤مًمٗمٞمٝمؿ

 قمٚمامء ي٘مقهل٤م هذه ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف :شمٔمٝمره أن هل٤م جيقز اعمرأة وضمف

 .وٟمحؽمُمٝمؿ ٟمجٚمٝمؿ

: ي٘م٤مل أن عمجرد ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم إُمقر حترم أِبذا! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م: أىمقل

 واًمرضمؾ: هلؿ وىمٚم٧م قم٤مروتٝمؿ وأن٤م ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ سم٠منف حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ نإ

 ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام ٕهنؿ ،يمذًمؽ

 اًمدًمٞمؾ إؾم٘م٤مط ذم اعمٕم٤مرو٦م سم٤مب ُمـ ويمذًمؽ ،إًمٞمٝم٤م جيذسمف اًمذي هق وضمٝمٝم٤م: يٕمٜمل

 .وضمٝمف هق اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ: أجْم٤مً 

 قمغم اًمّمقرة مجٞمكم أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ُمروا ،سم٤معمرد ومٕمٚمقا  يمام أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ُمروا: وم٢مذاً  

 .وضمقهٝمؿ يًؽموا أهنؿ ،إىمؾ

 وضمف ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م: قمٗمقاً  ،اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م: ُمٜمف يتٗمرع اعمٜمٓمؼ هذا صمؿ

 ،ومٞمف متٌم اًمذي اًمٓمريؼ شمٕمرف ٓ قه٤مقمُ ودَ  ،أجْم٤مً  قمٞمٜمٝم٤م قا ٛمه قمَ : إذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة؟

 أظمذت ًمٕمٚمؽ! اهلل ومًٌح٤من ،إىمؾ قمغم سم٤مًمٜم٘م٤مب قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن شمريد ٕهن٤م

 .اًم١ًمال ضمقاب

  (.:. 28: 47/ 27/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افطبقة؟ افعؿؾقة فرضورة صعرها ـشػ فؾؿرأة يباح هؾ

ة هٜم٤مك  :اًم١ًمال  أن يِمؽمـمقن وًمٙمـ ،ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ أن شمريد اُمرأ

 هذه أن اًمٕمٚمؿ ُمع ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه شمٕمٛمؾ سم٠من ُمْمٓمرة هل ومٝمؾ ،ؿمٕمره٤م قمـ شمٙمِمػ

 رضوري٦م؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 سمدهن٤م؟ ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأجـ  :اًمِمٞم 

 .قمٜم٘مٝم٤م ذم  :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ ؿمٕمره٤م قمـ واًمٙمِمػ  :اًمِمٞم 

 .رضوري إٟمف ي٘م٤مل ،أدري ٓ  :ُمداظمٚم٦م

 أجْم٤مً  اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويم٤مٟم٧م رضوري٤مً  يم٤من وم٢من ،شمدري أن جي٥م ٓ  :اًمِمٞم 

 .جيز مل اًمنمـملم أطمد اظمتؾ إذا ،ومال وإٓ ضم٤مز رضوري٦م

 ،قمٜم٘مٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جيز مل ،رضوري٦م همػم اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا :سمٛمٕمٜمك 

 أن يٙمٗمل ويم٤من ،رضوري٦م اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،وؿمٕمره٤م قمٜم٘مٝم٤م قمـ ومْمالً 

 شمٌٞمح اًميورات ٕن ؿمٕمره٤م: قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ومال ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م حمؾ قمـ شمٙمِمػ

 إذا إهن٤م ىمٚم٧م اجلراطمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،سم٘مدره٤م أجْم٤مً  شم٘مدر وًمٙمٜمٝم٤م ،صحٞمح اعمحٔمقرات

 ي٘مقًمقن يمام دمٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م ُمثالً  شمٙمقن ىمد ،رضوري٦م همػم شمٙمقن وم٘مد ،رضوري٦م يم٤مٟم٧م

 .إـمالىم٤مً  هذا جيقز ومال ،اًمٞمقم

 اًمٙمِمػ يم٤من إذا قمام شمتٕمرف أن وقمٚمٞمؽ ،ًمديؽ واوح وم٤مجلقاب طم٤مل يمؾ قمغم 

 .رضوري٦م اجلراطمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م رضوري اًمِمٕمر قمـ

 (22: 26: 23/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 فف أصؾ ٓ افـؼاب بلن افؼائؾغ ؿقل  حؽؿ

 ؟دده َِم وشمَ  ًمف أصؾ ٓ اًمٜم٘م٤مب سم٠من اًم٘م٤مئٚملم لىمق طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .سم٤مًمًٜم٦م ضمٝمٌؾ  :اًمِمٞم 

 [.ذًمؽ] قمغم دًمٞمؾ ٓ سم٤مًمًٜم٦م، ضمٝمٌؾ  :اًم٤ًمئؾ

 .أبداً  :اًمِمٞم 

 (22:41:27/ 431 واًمٜمقر اهلدى)

 افـؼاب ببدظقة يؼقل مـ ظذ افرد

 ،اجلرائد ذم اًمنمقمل اعمرأة ًم٤ٌمس قمـ اًمٙمالم يمثر إظمػمة إج٤مم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ همٓم٤مء سمدون أم صحٞمح هق هؾ اًمقضمف همٓم٤مء قمـ اخلالف وٟم٘مٓم٦م

 ىمرأِت٤م اًمتل اخلالص٦م هق ومام ،اجلرائد قمغم آـمالع زم يت٤مح ىمٚم ام أن٤م ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ؟اجلرائد ذم

 اًمقضمف ويمِمػ ،اجلٚم٤ٌمب ُمع اًمرأس همٓم٤مء أن اًمٜمٔمر وضمٝم٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 شمٖمٓمل ٓزم أهن٤م: ي٘مقل أظمر واًمٓمرف ،سم٤مٕطم٤مدي٨م ذًمؽ إصم٤ٌمت ُمع ،ضم٤مئز واًمٞمديـ

 . وضمٝمٝم٤م

 .صم٤مين رء هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ضمديد رء ذم أنف فمٜمٜم٧م ،ىمديؿ رء هذا :اًمِمٞم 

  [.اًم٘مْمٞم٦م]  أث٤مر اًمذي هذا يٕمٜمل ،سمدقم٦م اًمٜم٘م٤مب أن ُم٘م٤مًٓ  يم٤مشم٥م واطمد :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞم 

 ُم٤م أبٓمؾ ُمـ ومٝمذا ،إظمػم اًمرأي ذيمر هذا أُم٤م ،ذيمرِتام ٚمذيـًما ًمٚمرأجلم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أىمؾ ضم٤مهالً  يٙمقن أو ٤مً ُمٜم٤موم٘م يٙمقن أن إُم٤م ،هذا ي٘مقل اًمذي ،ُمًٚمؿ سمف ي٘مقل وٓ ي٘م٤مل
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 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب سمؾ سمنمقمٞم٦م ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اعمذيمقريـ اًم٘مقًملم أُم٤م ،ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٙمٗملم  ُمـ ُمٜمٝمؿ أي ،سمقاضم٥م ًمٞمس ذًمؽ سم٠من ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ًمٚمٛمرأ

 .سمٕمقرة ًمٞمس ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،قمقرة سم٠مهنام ي٘مقل

 ،سمٕمقرة ًمٞمًقا  ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف أن اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمٚمٞمف شم٘مقم اًمذي أن ؿمؽ ٓ 

 .ري٥م وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا

 اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب ذم ،ضمٞمداً  شمٗمّمٞمالً  ذًمؽ ٚمٜم٤مّم  ومَ  وٟمحـ 

 جيقز واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ إن ٟم٘مقل طملم يٕمٜمل ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمـ ،شواًمًٜم٦م

ة ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ هق سمؾ ،سم٤مٕومْمؾ ًمٞمس ومٕمٚمف أن ذًمؽ يٕمٜمل ٓ ،ًمٚمٛمرأة  أن اُمرأ

 .قمٚمٞمٝم٤م إصمؿ ومال شمٗمٕمؾ مل وإن ،وأثٞم٧ٌم أضمرت ومٕمٚم٧م وم٢من ،ُمٕم٤مً  ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم

 وم٤مخلالف ،اًمًؽم سمقضمقب ي٘مقل ،اح٤ميض اًمزُمـ ذم وىمٚمٞمؾ اًمٞمقم آظمر ـمرف ذم 

 ي٘مقل اًمذي هذا ًمٙمـ ،جي٥م ٓ أنف واًمّمحٞمح ،جي٥م ٓ أم جي٥م هؾ اًمٗمري٘ملم سملم إذاً 

 .إومْمؾ هق سمؾ عنْم يُ  ي٘مقل ،عنْم يُ  ٓ ي٘مقل ٓ جي٥م ٓ

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ي٘مقل أنف اإلظمقان ٟم٘مٚمف اًمذي هذا اجلديد اًمٜم٤مؿمئ هذا أُم٤م

 ٕن :ُمٖمرض اهلقى ص٤مطم٥م أو ضم٤مهؾ إُم٤م رضمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل

 خيرج أن ىمٌؾ اعمديٜم٦م ذم وهق ،احل٩م عمٜم٤مؾمؽ شمٕمٚمٞمٛمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمر ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يٚمٌس ٓ اعمحرم»: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ذم هلؿ وم٘م٤مل ،ظمٓمٞم٤ٌمً  ومٞمٝمؿ ىم٤مم ،اًمقداع طمج٦م ذم

 اخلٗملم أؾمٗمؾ ومٚمٞم٘مٓمع اًمٜمٕمٚملم جيد مل وم٢من ،اخلٗملم وٓ اًمٕمامُم٦م وٓ ٦مٌ  اجلُ  وٓ اًم٘مٛمٞمص

ة شمٜمت٘م٥م وٓ ،يم٤مًمٜمٕمٚملم يّمػما  طمتك  وم٤مًمرؾمقل ،شاًمٗم٘م٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 إُمر ،ذقم٤مً  ويٜمٗمٞمف ،ُمٕمرووم٤مً  قمٜمدهؿ يم٤من أُمر إمم يِمػم احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ة أن إًمٞمف يِمػم اًمذي  شمٜمت٘م٥م أن ومخِمٞم٦م ،اًمٗم٘م٤مزيـ شمٚمٌس ويم٤مٟم٧م شمٜمت٘م٥م يم٤مٟم٧م اعمرأ

ة  اعمرأة شمٚمٌس ٓ»: ظمٓمٌتف ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،اًمٗمٗم٤مزيـ وشمٚمٌس ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ومٕمؾ ،هٙمذا قمٞمٜمٞمٝم٤م حت٧م اعمٜمديؾ شمِمد أن هق واًمٜم٘م٤مب ششمٜمت٘م٥م وٓ اًم٘مٗم٤مزيـ ُم٦مرِ حْ اعمُ 

 ...ذًمؽ ُمع ،شمٕمٚمٞمامً  اخلٓم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ
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 قمٛمؾ؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ىم٤مل ،وم٘مط ظمٓم٥م اًمرؾمقل ،اًمٜم٘م٤مب وأبلمِّ  أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 حت٧م إنػ قمغم هٙمذا اعمٜمديؾ ؿمد هق اًمٜم٘م٤مب ،شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م

 خم٤مًمٗم٦م ذم ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأة شم٘مع ٓ وًمٙمل ،شمٕمٚمٞمامً  اخلٓم٦ٌم هذه اًمرؾمقل ظمٓم٥م ،اًمٕمٞمٜملم

 احل٤مضم٤مت ٟمرى ومٙمٜم٤م ،أيمثر واقمتٛمرٟم٤م يمثػماً  هلل واحلٛمد طمججٜم٤م ٟمحـ ،ذقمٞم٦م

 ظمالف هذا ،ُمتٜم٘م٤ٌمت وهـ ويٕمتٛمرن حيججـ واًمٜمجدي٤مت احلج٤مزي٤مت اًمٕمرسمٞم٤مت

 أُم٤م ،احلدي٨م ذم اًمٍميح اًمٌمء هذا ،سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقن ٓ اًمٕمٚمامء ٕن احلدي٨م:

 شمٚمًٌـ وأن شمٜمت٘مٌـ أن قم٤مدشمٙمـ ُمـ اًمٜمًقة أُّي٤م أنتؿ أنف ،واوح٦م ومٝمل اإلؿم٤مرة

 .اًمٕمٛمرة ذم أو احل٩م ذم ذًمؽ شمٗمٕمٚمـ أن إي٤ميمـ ،اًم٘مٗم٤مزيـ

 إدًم٦م همػم ،اًمٙمٗملم شمٖمٓمٞم٦م وأىمر اًمٜم٘م٤مب أىمر احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: إذاً 

 اًمٜم٤ًمء يم٤مٟم٧م اًمتل آضمتامقمٞم٦م احلٞم٤مة قمـ إظم٤ٌمر ومٞمٝم٤م اًمتل ،ضمداً  واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة

 .ؿمؽ سمال اًمٜم٤ًمء يٜمت٘مٌـ يمـ: أي يقُمئذ حيٞملم اعمًٚمامت

 اًمٜم٤مس سمٕمض يتجرأ  ُم٤م أظمٓمر ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ،جيقز ٓ اًمٜم٘م٤مب أن وم٤مدقم٤مء 

 شمٖمٓمٞم٦م أن قمغم جمٛمٕمقن واعمًٚمٛمقن ،اعمًٚمٛملم إمج٤مع قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف ،ي٘مقًمف أن اًمٞمقم

ة  ذم هق أم ،واضم٥م طمٙمٛمف إومْمؾ هذا هؾ ،اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ،أومْمؾ ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 .اًمقضمقب يرون اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ وىمٚمٞمؾ ،آؾمتح٤ٌمب ٟمرى ٟمحـ ،اعمًتح٥م طمدود

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا

 قمغم اعمٍمي٦م اًمٜمقر ضمريدة ذم يٜمنم يمت٤مب ُم١مًمػ ُمٍمي ديمتقر ذم :ُمداظمٚم٦م

.. ويمذا صمٜم٤مء ًمف وقم٤مُمٚملم ،يٜمنم ،شاًمٜم٘م٤مب حتريؿ ذم إصح٤مب شمذيمػم» اؾمٛمف طمٚم٘م٤مت

 .ضمداً  قمجٞم٥م رء

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞم 

 واٟمت٘م٥م ىمتٞمالً  ىمتؾ جمرُم٤مً  أن ًمق أنف ،يٕمٜمل أدًمتف ُمـ ،ضمٝم٤مٓت يٕمٜمل ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ...اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من ،تحريؿاًم قمغم يدل ومٝمذا ،يٛمًؽ يمٞمػ ،ويمذا
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  (22: 34: 21/ 251/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 23: 59/ 251/ واًمٜمقر اهلدى)

 بغره افقجف تغطقة ووجقب افـؼاب بحرمة افؼقل حقل

 يمٞمػ؟ ٓإو ،ٟم٤مدرة ٓإو ،ُمتٕمددة يمثػمة صٚم٦م قمغم[ أن٧م] :اًمِمٞم 

 يٕمٜمل؟ سمٛمـ :اعمٚم٘مل

 .قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد سم٤مًمِمٞم  :اًمِمٞم 

 .طم٤مئؾ ذم ٟمزًم٧م أن ُمٜمذ يٕمٜمل ُمٜمذ ًمٙمٜمل ،سمٞمف صٚم٦م قمغم واهلل :اعمٚم٘مل

ه يٕمٜمل :اًمِمٞم   ىمٚمٞماًل؟ أم يمثػماً  شمرا

 .يمثػماً  أراه ٓ ،ىمٚمٞمالً  ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

 .ىمٚمٞمالً  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ُمذهٌٜم٤م قمغم طمتك ،ضمداً  اؾمتٜمٙمرشمف يٕمٜمل ،ُمٜمف ٟمت٠ميمد أن ٟمريد سمٚمٖمٜم٤م ظمؼم ُم٤م :اًمِمٞم 

 ؾمؽمه هق إومْمؾ يم٤من وإن ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن ُمـ ،إًمٞمف ٟمذه٥م اًمذي ٟمحـ

 أنف اعمًٚمٛمقن ضمريدة ذم ذًمؽ ىمرأ  أنف زقمؿ ؿمخص ُمـ قمٜمف سمٚمٖمٜم٤م وم٤مًمذي ،قمٜم٤م شمٕمٚمؿ يمام

 ،قمجٞم٤ٌمً  إٟمٙم٤مراً  ضمقازه وم٠منٙمر ،احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اًمٜم٘م٤مب قمـ ؾمئؾ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم 

 اخلؼم؟ هذا ُمثؾ ؾمٛمٕمٙمؿ ـمرق ومٝمذا

 !ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٞم٘ملم اخلؼم ضمٝمٞمٜم٦م وقمٜمد ،آه :اًمِمٞم 
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 ًمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٙمٚمؿ اًمِمٞم  ًمٙمـ ،ؿمٞمخٜم٤م قمٜمٝم٤م أدري ٓ ،اإلٟمٙم٤مر ؿمدة :اعمٚم٘مل

: ي٘مقل وضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ إمم ذريٕم٦م يّمػم ٓ طمتك يٕمٜمل ،ومٞمف ٕمٞمششم اًمذي اعمًٚمٛم٦م

 .اًمٕمٞمٜملم ئمٝمر ؿمٞم  ي٤م شمٕمرف يمام واًمٜم٘م٤مب ،اًمٜم٘م٤مب شمْمع ٓ ٓ ٓ

 شمٗمٕمؾ؟ ومامذا :اًمِمٞم 

 .يم٤مُمالً  وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞم 

ة ذريٕم٦م هذا ويٙمقن :اعمٚم٘مل  .وضمٜمتٞمٝم٤م شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأ

 .!اخلؼم أؾمتٖمرب ضمٕمٚمٜمل اًمذي هذا ،هق يٕمٚمؿ أخٞمس ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أدًم٦م ُمـ وأن ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من اًمٜم٘م٤مب أن يٕمٚمؿ أخٞمس :اًمِمٞم 

 اًمقضمف يمِمػ ضمقاز قمدم أدًم٦م ُمـ أنف ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمٜمد أىمقل وٓ قمٜمديمؿ اجلٛمٝمقر

ة ُمـ ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: طمدي٨م هق ،اعمرأ  ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اًمٞمقم؟ شمٚمٌس ٓ: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ،شمٚمٌس اعمحرُم٦م همػم وم٢مذاً  

  يٕمٜمل؟ ٟمٗمًف ًمٚمِمٞم  يقضمف ًمٕمٚمف اًم١ًمال هذا :اعمٚم٘مل

 اًم١ًمال؟ هذا ؾم٠مخف أطمد أنف اشمٗمؼ وٓ صدف ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .أصالً  طمرُمتف يرى ٓ أنف ،اًمِمٞم  ُمـ أقمرومف اًمذي أن٤م :اعمٚم٘مل

 .يرى ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمٌمء هذا حيرم ،اًمِمٞم  أن يرى ٓ إيف :اعمٚم٘مل

 .هذا قم٤مرف أن٤م :اًمِمٞم 

 آه :اعمٚم٘مل
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 !سم٤محلدي٨م حيت٩م وهق يرى يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمٜم٘م٤مب؟ جيقز ٓ: ي٘مقل أن يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ ،ًمؽ ذيمرت يمام :اعمٚم٘مل

 احلدي٨م؟ ُمع يٗمٕمؾ ُم٤مذا ًمٙمـ ،إي :اًمِمٞم 

 .أقمٚمؿ اهلل :اعمٚم٘مل

 أجـ؟ ُمـ هذا قمٚمٛم٧م أن٧م ،ـمٞم٥م ،أقمٚمؿ اهلل :اًمِمٞم 

 .هذا ُمًتٗمٞمض ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ :اعمٚم٘مل

 .ُمًتٗمٞمض آه :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىمديؿ؟ ُمـ وٓ ،ضمديد ُمـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ضمديد ًمٞمس ىمديؿ ُمـ ،ٓ :اعمٚم٘مل

 ىمديؿ؟ ُمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وصٚمٙمؿ؟ ُم٤م اجلريدة وظمؼم ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .سمف قمٚمٛم٧م ُم٤م ُم٤م ُم٤م :اعمٚم٘مل

 .رء ظمؼم قمٜمده ُم٤م ٟم٤مس وأبق ،آمهٛمؿ :اًمِمٞم 

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض أنف ،سمٛم٘مّمد يتٙمٚمؿ يم٤من اًمِمٞم  أن أقمٚمٛمف أن٤م اًمكمِّ  أن٤م ٓ :اعمٚم٘مل

 يمالم ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب ُمـ شمٙمٚمؿ ومٝمق ،اًمقضمٜمتلم ُمـ ويٓمٚمع ،اًمؼمىمع أظمذوا هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م

 .قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اًمِمٞم 
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 .اهلل قمٌد اًمِمٞم  يمالم ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .شمرى أٓ. ٟمٗمًف هق: ي٘مقل اًمرمحـ قمٌد أبق أفمـ وُم٤م ،ٟمٗمًف ًمٞمس ٓ :اًمِمٞم 

 ..أىمقل ٓ اًمٕمٚم٦م أُم٤م :اعمٚم٘مل

 اعم٤ًمطم٦م ذم اًمٌح٨م ،اًمٕمٚم٦م ذم أن ًمًٜم٤م ٓ ٓ :اًمِمٞم 

 !إيف :اعمٚم٘مل

 اًم٘مقل؟ هذا ينمع هؾ ًمٚمذريٕم٦م؟ ؾمداً  ي٘م٤مل هٜم٤م هؾ رأجؽ ؿمق ،ـمٞم٥م ،ٓ ،آهؿ :اًمِمٞم 

 اًمِمٞم ؟ أنف صم٧ٌم :ُمداظمٚم٦م

 .اظمتالف ٟمقع سمٞمٜمٝمام ًمٙمـ ُمقصمقىملم، ُمّمدريـ تقه٤م،ٌ  صمَ  ،تقه٤مٌ  صمَ  :اًمِمٞم 

 وهق؟ :ُمداظمٚم٦م

ة أنف وهق ،اًمرأي ىمٌقل ٘مربيُ  ُم٤م قمٜمف يٜم٘مؾ ،ٟم٤مس أبق :اًمِمٞم   شمٜمزل اعمتٜم٘م٦ٌم اعمرأ

 هذه ذيمر ُم٤م اًمٕمٌد أبق هٜم٤م إؾمت٤مذ ،اًمٕملم وم٘مط ًمٞمس اخلد: يِمٛمؾ ُم٤م إمم اًمٜم٘م٤مب

 .اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ سم٠منف ،اخلؼم هذا شمٕمٚمٞمؾ ذم ىمٞمؾ ،طم٤مل يمؾ قمغم ،اًمقاؾمٕم٦م اعم٤ًمطم٦م

 سمٛمٜمع اًم٘مقل جيقز هؾ اًمتٕمٚمٞمؾ؟ هذا ذم احل٤مرضيـ ُمٕمنم رأجٙمؿ ُم٤م: ؾم١مازم ومٙم٤من 

 حتريؿ ،قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اًمِمٞم  شمٕمٌػم يم٤من ُم٤مذا أدري ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٕنف :حتريؿ أىمقل ٓ

 قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمقضمقداً  يم٤من ،اعم٤ٌمح اًمٌمء هذا أنف قمٚمامً  اًمذريٕم٦م، ؾمد سمٕمٚم٦م ُم٤ٌمح رء

 .ىم٤مئٛم٦م واًمٕمٚم٦م اًمًالم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرمحـ؟ قمٌد أب٤م ي٤م يمذًمؽ أخٞمس :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م شم٘مقل يمام إُمر :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب سمقضمقب ي٘مقل ٓ أنف ومٝمٛمتف اًمكم   أن٤م ،ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .اًمٜم٘م٤مب أن جيقز ٓ ي٘مقل ،ٓ :اًمِمٞم 

  .جيقز ٓ ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .آه :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .يمٚمف اًمٜم٘م٤مب يً٘مط أنف ُمٕمٜم٤مه٤م ،اًمٜم٘م٤مب جيقز ٓ ىم٤مل إذا ًمٙمـ ،اًمٜم٘م٤مب جيقز ٓ :اعمٚم٘مل

 ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل اعمٜمديؾ هذا :أىمقل ،سم٤معمٜمديؾ اًمٌديؾ ي٘مقل ٓ ًمٙمـ ،إيف :اًمِمٞم 

 .اعمدٟمٞم٦م آصم٤مر ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 اًمٜم٤ًمء أن وهل ،اًمٕمٚم٦م هذه وضمدت إذا يٕمٜمل :أىمقل ،اهلل طمٗمٔمؽ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

  ،ؾم٤مسم٘م٤مً  ًمؽ ذيمرت ويمام ،ذيمر يمام يٚم٘ملم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ،اعمرأة حتت٤مضمف ُم٤م ُم٘مدار سمٗمتح اًمٜم٤ًمء ي١مُمر سم٠من ،هذا يٕم٤مًم٩م أن ومٌٔمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ُمٜمف ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ سمتحريؿ ي٘م٤مل وإٟمام ،سمتحريٛمف ُمثالً  ي٘م٤مل ٓ يٕمٜمل

 ٟمٌ٘مٞمف أن جي٥م ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمتٙمٚمػ أن ،أقمٚمؿ واهلل أراه اًمذي ٤مأن :اًمِمٞم 

 ،إقم٤مضمؿ ُمـ أدرى اًمٕمرب ُمٕمنم أنتؿ ،شاًمتٙمٚمػ قمـ هنٞمٜم٤م» ،اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة قمغم

 ،ُمثالً  اعمٜمديؾ هق اًمٜم٘م٤مب هؾ ومؽمى اًمٚمٖمقي٦م، إًمٗم٤مظ ُمٕم٤مين سمدىم٤مئؼ لمرسمٕمِّ تَ ُمُ  يم٤مٟمقا  وًمق

 حت٧م يِمد اًمذي هق اًمٜم٘م٤مب أم اًمٜم٘م٤مب؟ هذا هق ًمٚمٕمٞمٜملم؟ ٟم٤مومذشم٤من ُمٜمف يٗمتح اًمذي

 اًمٕمٞمٜملم؟

 .إول ًمٞمس يم٠منف :اعمٚم٘مل

 أصٞمٚملم واجلامقم٦م ،اًمٕمجٛم٦م شمدظمٚمٜم٤م إقم٤مضمؿ ُمـ ىمرسمٜم٤م يمٚمام أؾمت٤مذ ي٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 .اًمٕمروسم٦م ذم
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 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ،اًمٚمٖم٦م سمٗم٘مف يًٛمك سمام ّس طَم وأَ  ّس ُمَ أَ  وم٢مهنؿ ه١مٓء: رأي ٟمًٛمع ٟم٤مدّ سمِ  ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 هق؟ ُم٤م اًمٜم٘م٤مب ومؽمى قاىمع،اًم وم٘مف ـمرىمقا  طمٞمٜمام أصح٤مسمٙمؿ يٓمرىمف مل ُم٤م وهذا

 ُمتٕمددة؟ هٞمئ٤مت ًمف أو ،اًم٤ًمسمؼ ذم واطمدة هٞمئ٦م ًمٚمٜم٘م٤مب هؾ ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 .اجلقاب ُمـ اجلقاب أن٧م شم٠مظمذ ،اًم١ًمال ذاك قمـ سم٤مجلقاب ٟمحٔمك ح٤م هق :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م هذا أقمٚمؿ ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

ح٨م ذم شمقؾمٕم٤مً  اً،ظمػم اهلل ضمزاك ،ه٤مه :اًمِمٞم   ًمٙمـ ،واطمدة صقرة ًمٚمٜم٘م٤مب ًمٞمس: ٟم٘مقل اًٌم

ٞمٜم٤م ٓ أن يٜمٌٖمل ،ًمٚمٜم٘م٤مب اًمّمقر هذه شمٕمدد أن اًمٜمٔمر ًٕمٗم٧م : اًم١ًمال أو اًمٜم٘م٤مب هذا ُمـ أن يًٜم

 اًمّمقر، ُمـ صقرة هذا ٟمٕمؿ،: اجلقاب يم٤من وم٢من يمذًمؽ؟ ًمٞمس أم هذا، هق اًمٜم٘م٤مب هذا ُمـ هؾ

 .طمديثؽ ُمـ ًمٜمًتٗمٞمد إٓ ؾم٠مختؽ، ُم٤م يٛمٜمع؟ ح٤مذا: إذاً 

 ُمـ هٜم٤مك أن اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م ي٤م شمرى أٓ يٕمٜمل ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .وإطمقال اًمزُم٤من ووم٤ًمد اًمزُم٤من سمتٖمػم يتٖمػم ُم٤م إطمٙم٤مم

 .صحٞمح ،إـمالىمف قمغم ظمٓم٠م اًمٙمالم هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 إطمٙم٤مم هؾ: ؾم١مال يرد هٜم٤م ًمٙمـ ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم :اًمِمٞم 

  اًمٕمٚمامء؟ ًمٌٕمض اضمتٝم٤مدات قمغم سمٜمٞم٧م اًمتل أم قمٚمٞمٝم٤م؟ اعمٜمّمقص

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمث٤مل هذا زم شمقضمف أن أريد :اعمٚم٘مل

 ..اًمثالث اًمثالث وأوىمع صمامٟملم، إمم اخلٛمر طمد زاد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ح٤م: ُمثالً  

 ذقمل؟ أصؾ ًمف هذا هؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ًمٙمـ ،اًم٘مدوة وهؿ ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ صدر أنف يٙمٗمل :اًمِمٞم 

 .ضمداً  اهل٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يٜمًٞمٜم٤م ٓ أن يٜمٌٖمل
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 .هذا ذم أؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 أومًحٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ،وؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ أظمذٟم٤م إذا أنٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ وٟمحق اًمرسم٤م ُمـ اهلل طمرم ُم٤م إلسم٤مطم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٞمقم يمثػم يتٍمف يمل جم٤مًٓ 

 .صحٞمح هذا :اعمٚم٘مل

 . ذًمؽ دائرة شمْمٞمٞمؼ ُمـ سمد ٓ إذاً  :اًمِمٞم 

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ذم ضمداً  ه٤مم سمح٨م ًمف اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ  خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ىم٤مل يمام ،قم٤مُم٦م قمٜمف شمٕمٚمٛمقن يمام وهل ،اًمٌدقم٦م سملم اًمتٗمريؼ طمقل شاجلحٞمؿ أصح٤مب

 طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤مً  شمِمٌف هذه ،اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م وسملم شوالًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف

 هذا ٕنف ي٘مقل: ُم٤م مجٚم٦م ذم ي٘مقل ،ضمداً  دىمٞمؼ واومؽماق ،إُمريـ سملم اشمّم٤مل ذم أنف

 قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  ًمقضمقده اعم٘متيض يٙمقن أن إُم٤م احل٤مدث إُمر: يٓمقل اًمٌح٨م

 يًـ مل سمؾ ،ينمع مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ،ىم٤مئامً  اعم٘متيض يم٤من وم٢مذا ،ىم٤مئؿ همػم أو اًمًالم

د اًمذي ،ذًمؽ  . اًمْمالًم٦م سم٤مًمٌدقم٦م شمٚمحؼ ومٝمذه ،اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م سمدقمقى إطمداصمف يرا

 إن :رٔمَ ٜمْ يُ : ىم٤مل وضمد: صمؿ اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  يٙمـ مل اعم٘متيض يم٤من إذا أُم٤م

 ،اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمٓمٌٞمؼ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ،اعم٘متيض ِبذا ًمألظمذ اًمداومع يم٤من

 ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ي٠مظمذوا أن ي١مُمرون احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف سمف: إظمذ جيقز ٓ يمذًمؽ

 سمدقمقى وًمق ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل رء إطمداث قمـ يٖمٜمٞمٝمؿ وذًمؽ

 ،اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق سمف إظمذ إمم اًمداومع ًمٞمس اعم٘متيض يم٤من إذا أُم٤م ،ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

 اعمّم٤مًمح ُمقوقع هٜم٤م ومٝمق ،ذقمٞم٦م ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ إمم ي١مدي يم٤من إن يٜمٔمر ومحٞمٜمئذٍ ٍ

 .ومال وإٓ اعمرؾمٚم٦م

 ُمـ ٤مٜمه سمد ٓ ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم إٟمف :ٟم٘مقل ٟمحـ ومٙمذًمؽ 

 .اعمجتٝمديـ إئٛم٦م سمٕمض ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض ُمـ اضمتٝم٤مد قمـ صدر سمام شم٘مٞمٞمده

 ٟم٘مقل ،وضمف سم٠مي ،ظمٚمٗمف وُمـ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠متٞمف ٓ ٟمص هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م 
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 ومتح ومٞمف هذا ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم سم٘م٤مقمدة أن ٟمٖمػمه هذا ٟمحـ :ٟمحـ

 اًمٞمٝمقد ُمـ إوًملم أص٤مب ُم٤م اعمًٚمٛملم وًمٞمّمٞم٥م سم٤مًمنميٕم٦م ًمٚمٕم٥م ضمداً  ظمٓمػم سم٤مب

 .سمدًمقا  و همػموا طمٞمٜمام واًمٜمّم٤مرى

 قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من هذا صقره ُمـ ؾمٚمٛمٜم٤م اًمذي اًمٜم٘م٤مب أن قمٜمدٟم٤م هٜم٤م وم٤مٔن 

 وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،آظمره إمم وو اًمِمٝمقة هل واًمِمٝمقة اًمٌنم هق واًمٌنم ،اًمرؾمقل

 وُم٤م قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ أن ًمٜم٘مؾ ،قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة أذن إٟمف :ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ ،اًمًالم قمٚمٞمف

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م هذا ٟمًٛمٞمٝم٤م ؿمق أي ،سمٞمٜمٝمام

 .اًمٕمرٟملم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اًمٕمرٟملم :ُمداظمٚم٦م

 قمرٟملم؟ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يذيمرين وهذا ،صٖمػمة ـم٤مىم٦م إٓ جيقز ُم٤م هل٤م ٟم٘مقل أن ومٚمامذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .إظمػمة شمٙمقن ٓ وًمٕمٚمٝم٤م ،إومم اجلقًم٦م زم أتٞمح٧م طمٞمٜمام

 .اهلل ؿم٤مء إن ،اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 ه٤مديؽ اً طم٤مرض يمٜم٧م أن٧م أدري ُم٤م ،اًمنمىمٞم٦م عمٜمٓم٘م٦ما وصٚمٜم٤م ،سمالديمؿ ـمٗمٜم٤م طمٞمٜمام :اًمِمٞم 

 ُم٤م ىمٚمٞمالً  قمٜمل سمٕمٞمداً  وم٘م٤مم ،يًٛمقه٤م اًمكم   يمٜم٤ٌمت يمراد ومٞمٝم٤م ،هذه ُمـ أصٖمر همروم٦م ذم اجلٚم٦ًم

ٕئٛم٦م أطمد يم٤من ًمٕمٚمف ،أدري  سمت٘مقل أن٧م أنؽ ،ُمقوقع وم٠مث٤مر ،قمٛمالق ـمقيؾ رضمؾ اعم٤ًمضمد ا

ٔي٦م قمكم حيت٩م وأظمذ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف ـ   يُْدٟملِمَ ﴿: اعمٕمرووم٦م سم٤م ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم ﴾ ضَمالسمٌِٞم

طمزاب] ٔي٦م هذه ذم رسمٜم٤م يٕمٜمل هؾ: ًمف وم٘مٚم٧م ،[59:ٕا  ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل يٕمٜمل ،ا

ن ىمٚم٧م ،يًتدًمقن هؿ وهٙمذا ن ـمٌؼ: ٔا  وهمٓمك ىم٤مم ومرأجتف ،وضمٝمؽ طِّ همَ  ،طِّ همَ  أن٧م ،ٔا

 .أؾمتٓمٞمع ُم٤م: ىم٤مل .إزم شمٕم٤مل: ًمف ىمٚم٧م ،هٙمذا قمٛمؾ ،ومٕمالً  وضمٝمف
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 سمجٚم٤ٌمِب٤م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من شم٠مُمره٤م اًمتل وم٤معمرأة ،ظمٓمقات متٌم أن شمًتٓمٞمع ُم٤م أن٧م :ؿؾت 

 وم٘مط؟ واطمد صم٘م٥م: ىمٚم٧م ،هٜم٤م ٤مً صم٘مٌ ٟمٗمتح: ىم٤مل ،اًمِم٤مهد هٜم٤م: ىم٤مل ُمّم٤محلٝم٤م؟ ًم٘مْم٤مء متٌم يمٞمػ

 قمٝمد ذم اًمتٙمٚمػ هذا يٙمـ مل ،ـمٞم٥م ،واطمد صم٘م٥م ،قم٤ٌمس اسـم قمـ ضم٤مء هٙمذا ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل

ٜم٦م أنف أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٙم٤مم ًمٌٞم٤من :ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم  ٕا

 .اًمنمقمٞم٦م

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ًمتقوٞمح: أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو   هذه أمهٚمٜم٤م ٟمحـ وإذا ،واًًم

ٜمـ صٓمالح ُمٕمٜمك ذم شمدظمؾ واًمتل ،اًمقاىمٕم٦م اًًم ٜم٦م: اًمٕمٚمٛمل ٓا  ،وومٕمٚمف ،اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًًم

 . وشم٘مريره

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ٟمّم٤مً  وىم٤مل ،اًمٜم٘م٤مب هذا قمغم اًمٜم٤ًمء أىمر هق :وم٢مذاً   وٓ ،اعمحرُم٦م اعمرأ

 ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس

 اعم٘متيض يم٤من اًمًد هذا ٕنف هٜم٤م: ي٘م٤مل أن يّمح ٓ ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ وم٤مٔن 

 :ضمديدة وؾمٞمٚم٦م ٟمحدث أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومام ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  إلجي٤مده

 .احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إًمٞمف يرم مل ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ

 ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم سمقضمقب ىمٚمتؿ إذا: سمٕمْمٝمؿ أخزُم٧م أن٤م وهلذا 

 إيف ،اًمٜم٤ًمء دم٤مه أجْم٤مً  وضمقهٝمؿ يًؽموا أن اًمرضم٤مل قمغم جي٥م: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ ومٞمٛمٙمـ

 واًمٕمٚم٦م ،هذا وسملم ذاك سملم اًمٗم٤مرق ُم٤م ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  ًمٙمـ إيف ،قمجٞم٥م أُمر هذا

 ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم إُمر يم٤من هٙمذا: ٟم٘مقل أن إٓ وم٤مرق ٓ ،واطمدة

  .اعمٖم٤مرسم٦م ُمـ يم٤معمٚمثٛملم ُمٚمثٛملم ومٞمٝمؿ ًمٞمس يمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل

 .اًمٓمقارق.. اًمٓمقارق :ُمداظمٚم٦م

 أو اعمٕم٤مرك أو احلروب  ذم ـمٌٕم٤مً  ،ٟم٤مدرة طم٤مًم٦م ذم إٓ ،ٟمٕمؿ أي اًمٓمقارق :اًمِمٞم 

 وُمٜمٝمـ ،يٜمت٘مٌـ ُمـ ُمٜمٝمـ ،اعمٕمرووملم اًم٘مًٛملم قمغم واًمٜم٤ًمء ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمٖم٤ٌمر

 ُمـ ومٞمف سمام ،ودمديده إلطمٞم٤مئف ٟمًٕمك أن جي٥م اًمقاىمع ومٝمذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ ُمـ

 حمٛمد اًمِمٞم  ُمع اشمّم٤مًمٙمؿ طم٤ملٍ  يمؾ وقمغم ،وُمًتح٤ٌمت آداب ُمـ ومٞمف وُم٤م رظمص
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 .اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمف آؾمتٞمْم٤مح ُمـ يٛمٙمٜمٙمؿ

 .اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

ُمر هق وهؾ ،هذه ٟمٔمره وضمٝم٦م قمـ :اًمِمٞم   ُمـ سمٌمء ٟم٘مٚم٧م يمام أو ،ٟم٤مس أبق ىم٤مل يمام ٕا

 قمـ أجْم٤مً  اًمٕمٞمٜملم يًؽم اًمذي اعمٜمديؾ إٓ يٜمٌٖمل ُم٤م ،يم٤مًمٜم٘م٤مب اًمٜم٘م٤مب أنف ،اعمقوقع ذم اًمدىم٦م

 .اًمٜم٤مس رؤي٦م

٤موي ظم٤مًمد اًمِمٞم  قمٚمٞمف قمٚمؼ سم٤مًمِم٤مم اعمِم٤مي  أطمد ،أؾمت٤مذ ذم يم٤من :اعمٚم٘مل  اًمِم

 ظم٤مًمد؟ :اًمِمٞم 

 .اًمِم٤ٌموي ظم٤مًمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمراء سم٤مجلٛمٞمٚم٦م ىمرسم٤مًمدِّ  يم٤من اًمكمِّ  هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ.. أجقه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ظمٞمػ إذا وضمقهٝمؿ يٖمٓمقا  أن يٕمٜمل ،قمٚمٞمٝمؿ  يٜمٌٖمل اندَ رْ اعمُ  طمتك: ي٘مقل يم٤من :اعمٚم٘مل

 .اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقًمف هذا إي ،ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 أؾمامء طمدي٨م ٕضمؾ :واخلامر اًمٜم٘م٤مب سملم ومرق هٜم٤مك هؾ أدري ُم٤م ،اهلل ٛمؽٚم  ؾَم  :اعمٚم٘مل

 .شوضمٝمٝم٤م قمغم مخ٤مره٤م إطمداٟم٤م أرؾمٚم٧م اًمريم٤ٌمن سمٜم٤م ُمر وم٢مذا» :وقم٤مئِم٦م

 احلدي٨م إمم ُمِمػميـ» ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وهلذا ،أقمٚمؿ واهلل اًمٔم٤مهر ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وم٤مًمٕمرق شمٕمرب ُمٝمام ،ُمثكم إقمجٛمل أنف إمم أذٟم٤م ٟمحـ شدؾم٤مس اًمٕمرق»: اًمْمٕمٞمػ

 .ٟمًتٗمٞمد أن يمٜم٤م ٟمريد وًمذًمؽ ،دؾم٤مس
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سم٤مً    أن سمحٞم٨م ُمتخذ يم٠منف اًمٜم٘م٤مب ًمٙمـ ،ٟم٘م٤مسم٤مً  يتحقل اخلامر أن ؾم١ماًمؽ قمغم ومجقا

 ،وظمّمقص قمٛمقم ـمٌٕم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٚمٗمٔملم ومٌلم ،مخ٤مراً  اخت٤مذه يٛمٙمـ ٓ

 ـمٌٕم٤مً  ومٚمًٗم٦م هذا ،سمف خيتٛمر أن يٛمٙمـ ٟم٘م٤مب يمؾ وًمٞمس ،سمف يتٜم٘م٥م أن يٛمٙمـ مخ٤مر ومٙمؾ

 .صحٞمح٦م شمٙمقن ىمد ًمٙمـ ،إصؾ أقمجٛمٞم٦م

 .ومٞمؽ وسم٤مرك ،ؿمٞم  ي٤م قمٜمؽ اهلل قمٗم٤م :اعمٚم٘مل

ة شمٚمٌس أن قمـ اًمٜمٝمل :اعمٚم٘مل  .واًم٘مٗم٤مزيـ اًمٜم٘م٤مب اعمرأ

 اًمًدل؟ قمـ اًمٜمٝمل :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب ًمٌس ،اإلطمرام طم٤مل ًمًٌف قمـ اًمٜمٝمل ،ٓ :اعمٚم٘مل

 .اًمٜم٘م٤مب قمـ :اًمِمٞم 

 .اإلطمرام طم٤مل :اعمٚم٘مل

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ة :ي٘مقل شاًمًٜمـ ِتذي٥م» ذم اهلل رمح٦م قمٚمٞمف اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م :اعمٚم٘مل  ًمٞم٧ًم اعمرأ

 . اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م قمـ ٓ اًمٜم٘م٤مب ًمٌس قمـ ُمٜمٝمٞم٦م هل وإٟمام ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م قمـ ُمٜمٝمٞم٦م

 .ومٞمف قمٜمدٟم٤م إؿمٙم٤مل ٓ هذا ،يمذًمؽ هق :اًمِمٞم 

ة يمٞمػ أنف عمِمٙمٚم٦م يمحؾ ٟم٘مقل ٟمحـ :وًمذًمؽ   وهل وضمٝمٝم٤م قمـ حتن يٕمٜمل اعمرأ

 يمِمػ ٟمحرم ٓ أنٜم٤م ُمع ،اًميوري ُمـ هذا ًمٞمس: ٟم٘مقل ،قمٛمرة أو سمح٩م حمرُم٦م

 أن يًٕمٝم٤م وٓ شمًدل أن يًٕمٝم٤م ٕنف اًميوري: ُمـ هذا ًمٞمس: ٟم٘مقل ٤مًمٙمٜمٜم ،اًمقضمف

 وذم ىمديامً  احلج٤مب ذم. احلج٤مب ذم هذا ذيمرٟم٤مه وٟمحـ ،اًمرأي هذا ُمع ٟمحـ ،شمٜمت٘م٥م

 .طمديث٤مً  اجلٚم٤ٌمب

 اًمٕمٞمٜملم، قمغم اًمقاىمل ُمثؾ سمٞمْمٕمقا  هذا سمٞمْمٕمقا  ويمذا ،اإلُم٤مرات أهؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمٓم٤مء يْمٕمقا  صمؿ
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 .اًمتٙمٚمػ ُمـ أجْم٤مً  هق ،أن إؾمت٤مذ إًمٞمف يِمػم اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  إيف :ُمداظمٚم٦م

 ويِمٌع يٛمًف ٞمفٚمِّ ظَم  ،إنػ ُمس اخلامر هذا يم٤من إذا ٕنف داقمل: ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .وٟمتٙمٚمػ ُمٔمٚم٦م ٟمٕمٛمؾ إٓ ،ييٟم٤م ؿمق سمٞميٟم٤م ؿمق ُمٜمف،

 .اعمذاه٥م وم٘مف أن ؿمٞمخٜم٤م ٟمتٞمج٦م ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ ،قم٤مرف أن٤م قم٤مرف أن٤م :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل اًمقضمف يالُمس ٓزم ُمش :ُمداظمٚم٦م

 أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمقرة أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ. اًمقضمف قمغم يِمد اًمٜم٘م٤مب دام ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؟قمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم أجْم٤مً  دًمٞمؾ هذا ذم أخٞمس ،ؿًّ دُمَ 

 .همػمٟم٤م إمم يقضمف هذا :اًمِمٞم 

 .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف سم٠من ،ِبذا ي٘مقل عمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمام ٟم٘مقل أن طمٞمٜمذاك ٟمحـ ومٜمْمٓمر ،هذا اًمتزُمٜم٤م إذا :أىمقل أن٤م سمس ،ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب سمتحريؿ أظمػماً  ىمٞمؾ

  (22: 22: 57/ 753/واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 21: 42/ 753/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾبقت خادمة اشتؼدام

 ،هل٤م حمرم ًمٚمًٕمقدي٦م اخل٤مرج سمالد ُمـ أظمتف ُمع ي٠ميت يمل... حمرم ٘مدمتُ اؾم :اًم١ًمال

 اًمتل اًم٘مري٦م قمـ سمٕمٞمداً  اً،ؾمٗمر يًٛمك سمام اًم٘مري٦م قمـ سمٕمٞمداً  يٙمقن أن إٓ  قمٛمالً  جيد ومل

 اًميورة؟ سمدقمقى ذًمؽ دمقيز يٛمٙمـ ومٝمؾ ؾمٗمر، وم٦مُم٤ًم أظمتف ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ

 ؟... وإٓ وطمده٤م شمٌ٘مك أن إمم إؿم٤مرة اؾمؿ ذًمؽ دمقيز :اًمِمٞم 
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 .وطمده٤م شمٌ٘مك :ُمداظمٚم٦م

 .وطمده٤م شمٌ٘مك :اًمِمٞم 

 .ي٤ًمومر وهق :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اعمخدوم قمٜمد :اًمِمٞم 

 .اعمخدوم قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 أنف ،وم٘مط اًمّمقرة ِبذه قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل يم٤من إذا ،ٟمٕمؿ إي :اجلقاب

 ًمٞمس وطمده٤م وسم٘مٞم٧م ،ؾمٞمده٤م قمٜمد شمريمٝم٤م صمؿ ،ُمنموقم٤مً  ؾمٗمره٤م يٙمقن ًمٙمل :ُمٕمٝم٤م ؾم٤مومر

ة شمٙمقن ىمد ٕنف سم٤مًمًٗمر: قمالىم٦م هل٤م  أو وأظمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م أبٞمٝم٤م أهؾ ذوُّي٤م ُمع ُم٘مٞمٛم٦م اُمرأ

 ذم ومام هٜم٤مك: هل اعم٠ًمخ٦م هذ ٟمٗمس ،اًمٌٚمد ٟمٗمس ذم أظمرى دار ذم ختدم صمؿ ،إظمقِت٤م

 طمٙمؿ ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ  ،حمرم هل٤م يٙمقن أن أضمؾ ُمـ :ُمٕمٝم٤م ؾم٤مومر أنف داقمل

 مجٞمٚم٦م شمٙمقن وىمد ،وراؿمدة سم٤مًمٖم٦م شمٙمقن وىمد ،اُمرأة وهل دار إمم ظم٤مدُم٤مً  اؾمتجالب

 هذه ذم ؾمقاء قاباجل هذا ،ومال وإٓ ضم٤مز اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا: ٟم٘مقل آظمره؟ إمم...و..و

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمدار هذه ،دار ذم اؾمتخداُمٝم٤م اعمٝمؿ ،اعم٘مدُم٦م شمٚمؽ[ وسمالش] اًمّمقرة

 .ومال وإٓ ضم٤مز اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م وم٢مذا ،حمرم

 إٓ جيل ُم٤م اًمزوج: ُمثالً  ُمقاقمٞمده٤م ذم اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م يم٤من إذا يٕمٜمل.. . :ُمداظمٚم٦م

 .اخل٤مدُم٦م وهذه ؾم٤مقمتلم

 اًمّمقرة شمٜم٘مض أظمرى سمّمقرة إٟم٤ًمن ي٠ميت ىمد ٕنف ومٞمؽ: اهلل سم٤مرك.. . :اًمِمٞم 

 .شمتٙمرر وم٤مًمّمقر إومم

 وم٤مًمزوج ،سمّمقرة شم٠ميت أن أن٧م ،وٟمٓمٌ٘مٝم٤م واًمْم٤مسمٓم٦م اًم٘م٤مقمدة ٟم٠مظمذ أنف :اعمٝمؿ 

 ىمد ًمٙمـ ،ضم٤مئز هذا ٟمٕمؿ: ًمؽ ؾمٜم٘مقل ،ُمقضمقداً  ًمٞمس سمقضمقده اًمٗمتٜم٦م شم٘مع أن يٛمٙمـ هؾ

 ٕي يٛمٙمـ وٓ ،آظمتالف سمٕمض إومم  اًمّمقرة قمـ ختتٚمػ أظمرى صقرة ررشمتٙم

 أُمقر هذه ٕن اجل٤مئزة: همػم اًمّمقر أو اجل٤مئزة اًمّمقر حيٍم أن ُمٗم٧ٍم  أي أو قم٤ممل
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 .صقرة أىمؾ ذم ختتٚمػ اضمتامقمٞم٦م

 ؿمٞم ؟ ي٤م اًمٗمتٜم٦م قمـ هل شم١مُمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 يٕمٜمل؟ شم١مُمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمرووم٦م أُمقر هذه شم١مُمـ يمٞمػ ،يرّ ٕمَ شمَ  ذم ػمِّم يَ  ُم٤م ،ُمثالً  ظمٚمقة يّمػم ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمٕمرووم٦م أُمقر هذه ،ؾمٞمده٤م ُمع ختتكم ٓ أن ،طمج٤مِب٤م ذم ؾٔمشم أن طمج٤مِب٤م ذم شمٙمقن أن

 ؟.. اإلىم٤مُم٦م ذم ٓ اًمًٗمر ذم اعمحرم وضمقب قمغم دًم٧م إدًم٦م.. . :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مًم٦م ذم شمتح٘مؼ اًم١ًمال ُمـ اخل٤ممت٦م ٕنف وهذا: هذا سملم ومّمٚم٧م ح٤مذا أن٤م :اًمِمٞم 

 .. . اإلىم٤مُم٦م

 .. . :ُمداظمٚم٦م

  (22: 35: 52/ 756/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ (فقكف وطفر رحيف خػل ما افـساء ضقب) حديث يدل أٓ

 وجففا ظذ ادرأة تضعفا افتل إصباغ طفقر جقاز

 أٓ ،شًمقٟمف وفمٝمر رحيف ظمٗمل ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف طمديثف ذم :اًم١ًمال

 ،شمزيلم ُمـ اعمرأة وضمف ذم إص٤ٌمغ شمٗمٕمٚمف ُم٤م أخقان شمٗمٕمٚمف ُم٤م ،اًمٚمقن فمٝمقر ضمقاز: يٕمٜمل

 شمٌ٘مل ٓ أؿمٙم٤مل قمغم شمٖمٞمػمه٤م أو ،اًمٙم٤مومرات ـمٌٞمٕم٦م ُمـ هل اًمزيٜم٦م هٞمئ٦م شمٌ٘مل ٓ سمحٞم٨م

 ـمٌٞمٕم٦م أنف اًمٕمٚمؿ ُمع ،ًمف و٤مسمط ٓ شمٜمقع سمؾ ،اًمٙم٤مومر ىمٚم٥م قمغم يدل اً واطمد طم٤مًٓ 

ة شمزيلم ذم اعمٛمٜمقع هؾ: ىمقًمٜم٤م اًم١ًمال اهذ ُمـ ويتٗمرع ،طمالل إص٤ٌمغ  ،وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 أمحر شمْمع ٓ وأن ،واحل٤مضم٥م اًمٕمٞمٜملم سملم إزرق أو إظمي اًمٚمقن شمْمع ٓ أهن٤م

 شمًتٕمٛمؾ ٓ أن أو ،دُم٤مهمٝم٤م ومقق جمٛمققم٤مً  ؿمٕمره٤م شمرومع ٓ وأن ،ؿمٗمتٞمٝم٤م قمغم اًمِمٗم٤مه

ٟمٞم٦م ودهقن ُمريم٤ٌمت ومٞمٝم٤م اًمتل إص٤ٌمغ  هل؟ ُم٤م ٟمدري ٓ طمٞمقا
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 وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م» :اًم١ًمال سمف اسمتدأ اًمذي احلدي٨م :اجلقاب

 احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر هذا ،شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء وـمٞم٥م ،ًمقٟمف

 صمؿ ،أوًٓ  سمجقازه اًمٜمص ضم٤مء اًمذي احلٜم٤مء ي٘مّمد ُم٤م أول سمف ي٘مّمد ،سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚمؼ

 ُمـ ذًمؽ وضمٕمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وردت اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٤مٟمٞم٤مً  سمف سم٤مُٕمر

ة سم٠مهن٤م يمٗمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمرف اًمتل اًمٔم٤مهرة اعمرأة ظمّم٤مئص  فم٤مهرة همػم يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ،اُمرأ

 أيب ؾمٜمـ» ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ،آظمر ًمقن احلٜم٤مء إمم يْمؿ ىمد صمؿ ،اًمقضمف

 .سم٤مًمقرس وضمٝمٝمـ يٓمٚملم يمـ اًمٜمٗم٤ًمء أن شداود

 قمٜمديمؿ؟ ُمٕمرووم٤مً  يزال ٓ.. . اًمٜم٤ٌمت ُمـ اًمٜمقع هذا هؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه

 .. . ُمٕمرووم٦م ٙمٚمٛم٦ماًم :ُمداظمٚم٦م

 .يمٜم٤ٌمت أؾم٠مل أن٤م ٓ ،أن ُمٕمرووم٦م :اًمِمٞم 

 .أقمرف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمديمؿ؟ ُمٕمروف ُمش ،ُمٕمرووم٦م ُمش :اًمِمٞم 

 .ِبذه وضمٝمٝم٤م اًمٜمٗم٤ًمء شمٓمكم يم٤مٟم٧م ،اًمّمٗمرة ٟمحق يٛمٞمؾ صٌٖم٤مً  يّمٌغ :اعمٝمؿ

ة شمتِمٌف ٓ: ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد طمدود ذم يٕمٛمؾ وم٤محلدي٨م   ٓ ،سم٤مًمرضم٤مل اعمرأ

 .اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات شمتِمٌف

 ،اًم٘م٤مقمدشملم ِب٤مشملم وٌٓمف يٛمٙمـ هذا اًمٓمقيؾ اًم١ًمال شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء وُم٤م 

 وقمدم ،سم٤مًمرضم٤مل اًمتِمٌف قمدم سمنمط ،فم٤مهر نًمق ًمف اًمذي ،اًمٓمٞم٥م اعمرأة شمًتٕمٛمؾ

 .اًمٓمقيؾ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم إصؾ هق هذا ،واًمٗم٤مؾم٘م٤مت سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف

  (22: 42: 52/ 756/واًمٜمقر اهلدى) 
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166 

 دم رأيف حقل فـؼاصف افعثقؿغ افشقخ فؼاء إفباين افشقخ متـل

 افـؼاب

 . اًمٜم٘م٤مب ُمٜمع أنف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم :اًمِمٞم 

 [:اًمِمٞم  ىم٤مل أن إمم احلْمقر ُمع ـمقيؾ ٟم٘م٤مش دار]

 اعمِمٙمٚم٦م عمٕم٤مجل٦م أوٓ ،قمٜمديمؿ اعمِم٤مي  ُمع أخت٘مل أن أمتٜمك يمٜم٧م أن٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم

 سمٕمض ذم اًمٌح٨م ًمٜمتداول :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمًٚمٗمٞملم ُمـ خمتٚمٗملم صٗملم سملم أن اًم٘م٤مئٛم٦م

 :مت٤مُم٤مً  ًمٗمف٤مأظم وأن٤م ،ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م ي١مضمؾ أنف (1)ص٤مًمح اًمِمٞم  ُمثؾ يريد اًمتل اعم٤ًمئؾ

 ُم٠ًمخ٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م أن شمتّمقر أنؽ هق إٟمام ،دومٕم٤مً  إًمٞمف يدومع اًمذي هق اًمت٠مضمٞمؾ هذا ٕن

 أول ذم قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م اًمتل هل هذه ٟمٗمقس أي ،اًمٜمٗمقس وشمثػم اًمّمدور شمقهمر ظمالومٞم٦م

 .اجلٚم٦ًم

 اعمٜم٤مىمِم٦م ِبذه هؿ ،واًمّمالح واًمت٘مقى اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ٟمٗمقس أُم٤م 

 .سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ يت٘مرب

 ذم سمقوقح ٟمٔمره وضمٝم٦م ُمٜمف وأومٝمؿ ،قمثٞمٛملم اسمـ ُمع أخت٘مل أن أمتٜمك يمٜم٧م وم٠من٤م 

 ومٝمق ،قمٚمٞمف ُمزور هذا أنف أفمـ وُم٤م ،سمتقىمٞمٕمف وُمقىمع ُمٓمٌققم٦م ىمرأِت٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمٚمٖمتل أومٝمؿ وأن٤م ،اًمٜم٘م٤مب ذًمؽ ىمٌؾ ويٜمٙمر اًمؼمىمع يٜمٙمر ي٘مقل اًمٞمقم اًمؼمىمع يٜمٙمر :أوًٓ 

 .اًمقضمف يٖمٓمل اًمذي هق اًمؼمىمع أن :إقمجٛمٞم٦م

 يًٛمقه اًمذي ،ؾمقري٤م وهمػم ؾمقري٤م ذم وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ُمع ضمريٜم٤م ٟمحـ هذا وقمغم 

 .اإلٟمٙم٤مر ذم اًمٜم٘م٤مب ُمع اًمؼمىمع ي٘مرن هق وم٢مذا ،سمرىمع اؾمٛمف هذا شمٕمرومقٟمف اعمٜمديؾ

 وضمف سم٠من ًم٘مقًمف، حتٛمًف ذم جيرياًمتق اًمِمٞم  ُمع أقمرومف أن٤م ،يريد ُم٤مذا هق :اً إذ 

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٧م يمام واطمداً  قمٞمٜم٤م شمٌدي أن سم٤مًمٙم٤مد إٓ ًمف جيقز ٓ وأنف ،قمقرة اعمرأة

                                                           

 .احلْمقر أطمد هق  (1)
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 ،واًمؼمىمع سمؾ اًمٜم٘م٤مب وم٘مط يٜمٙمر ًمٞمس ومٝمق ،اًمقوع اٟم٘مٚم٥م أن ،يمٞمػ ،ـمٞم٥م 

 ُم٤مذا ي٘مقًمقا  ًمتح٧م اًمٕمٞمٜملم يًؽم وهق ،اًمٜم٘م٤مب ُمـ ظمػم هق اًمؼمىمع أن أقمرف وأن٤م

 حم٤مرسم٦م ومٕمالً  حت٤مرب اًمٕمٞمقن إن :ي٘مقًمقن ،ٟمًٞمتٝم٤م هٙمذا قم٤ٌمرة ذم ،ُم٤مذا حت٧م اخلٜم٤مضمر

 :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام ُمٕمٜمقي٦م

 ىمقي٤م يٖمٚم٤ٌمن ومْمٕمٞمٗم٤من      وم١مادي سمٜم٤مفمريؽ حت٤مرب ٓ

 ُمع هذا ىمرن ومٚمامذا ،اًمٕمٞمٜملم يٖمٓمل اًمؼمىمع أُم٤م ،اًمٕمٞمٜملم قمـ يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب ًمٙمـ 

 .اجلقاب أول ذم ىمٚمتف اًمذي ،أن٧م شم٠مويٚمؽ ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ويمٞمػ ؟هذا

 .احلرُملم ذم اعمِم٤مهد اًمٜم٘م٤مب قمٗمقاً  ،احلرُملم ذم اعمِم٤مهد اًمؼمىمع يٕمٜمل ٟمفإ :ؿؾت 

 أن أمتٜمك يمٜم٧م ًمٙمـ ًا،ضمديد ؿمٞمئ٤مً  أن أومٝمؿ..أن أومٝمؿ أن٤م إذاً  واًمؼمىمع ،ـمٞم٥م 

 أن٤م وي٘مقل ،اًمؼمىمع ويمٚمٛم٦م...اًمٜم٘م٤مب يمٚمٛم٦م ُمـ اعم٘مّمقد يقوح قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم 

 اًمذي سم٤مًمؼمىمع أقمٜمل وٓ ،وم٘مط اًمٕمٞمٜملم قمـ يٙمِمػ اًمذي اًمٜم٘م٤مب ًمٞمس سم٤مًمٜم٘م٤مب أقمٜمل

 .ىمّمده ظمالف قمٚمٞمف يٗمٝمٛمقا  ُم٤م اًمٜم٤مس طمتك يمٚمف اًمقضمف يًؽم

 ذم اًم١ًمال وضم٤مء ،ُمٜمف ٟمًتقوح طمتك ،اًمٚم٘م٤مء هذا ُمٕمف خت٘ملأ أنف أمتٜمك يمٜم٧م 

 وآظمر ضم٤مئز اًمتٛمثٞمؾ ي٘مقل ٤مً ومالٟم أن اًمتٛمثٞمؾ جيقز إٟمف ىم٤مل ح٤م ،هٜم٤مك إول اعمجٚمس

 . اًمتٛمثٞمؾ سمجقاز ي٘مقل قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم  نإ إخ ىم٤مل وأفمـ ،سمدقم٦م اًمتٛمثٞمؾ ٓ ي٘مقل

 . سمنموط :اًم٤ًمئؾ

 أن٤م يمٜم٧م ،ٟمٔمري ٓإو قمٛمكم سم٤مًمنموط اجلقاز هذا ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ سمنموط :اًمِمٞم 

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ أوضمف أريد

  (22: 27: 27/ 779/واًمٜمقر اهلدى) 

 فشعرها؟ ـاصػة امرأة ؾقف بقًتا تدخؾ ٓ ادالئؽة أن صح هؾ

 أن قمٜمف أؾم٠مل أن أردت سمحدي٨م وحتت٩م ،اًمٌٞم٧م داظمؾ ذم احلج٤مب شمٚمٌس :اعمٚم٘مل



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 همػم أم صم٤مسم٧م هذا هؾ ،يم٤مؿمٗم٦م ومٞمف ٤مً سمٞمت شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن احلدي٨م ُمٕمٜمك ،اعمالئٙم٦م

 صم٤مسم٧م؟

 .سمٞمتٝم٤م ذم وهل اخلامر شمْمع سم٠مهن٤م شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞم 

 .ٟم٘م٤مب ُمش سمس يٕمٜمل ،طمج٤مب ،آه :اعمٚم٘مل

 ًمٖم٦م رأؾمٝم٤م اعمرأة ٖمٓملشمُ  اًمذي اًم٘مامش يٕمٜمل ،اخلامر اؾمٛمف هذا: أىمقل ،إيف :اًمِمٞم 

 .اخلامر اؾمٛمف

 سم٠مهن٤م شم٘مقل وم٠من٧م ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اعمٜمديؾ اؾمٛمف أو ،اًمٜم٘م٤مب وم٤مؾمٛمف هذا أُم٤م 

 .احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مءً  وؿمٕمره٤م رأؾمٝم٤م ٖمٓملشمُ  أي رختتٛم

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ًمف ًمٞمس ٕنف احلديثٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صحٞمح٤مً  ًمٞمس أوًٓ  احلدي٨م هذا ،آه :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ صحٞمح وسم٢مؾمٜم٤مد سمًٜمد يٕمٜمل ُمًٜمدة شمٕمرف ،ُمًٜمدة رواي٦م

 سمـ عمحٛمد أصٚمٝم٤م اًمتل ،شاًمًػمة يمت٤مب» ذم يذيمر هذا إٟمام ،هلذا وضمقد ٓ ،-اًمًالم

 سملم واعمتداول ،اًمٞمقم اعمٓمٌقع هق وهذا ،هِم٤مم اسمـ اظمتٍمه٤م صمؿ ،ي٤ًمر سمـ إؾمح٤مق

 اًمٜمٌل إمم اًمًٜمد ُمتّمٚم٦م همػم ُم٘مٓمققم٦م اًم٘مّم٦م هذه روى إؾمح٤مق وم٤مسمـ ،شاًمٜم٤مس أجدي

- ظمدجي٦م اًمًٞمدة وهل ،إومم اعم١مُمٜملم سم٠مم قمالىم٦م اًم٘مّم٦م هلذه أن وسمخ٤مص٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمام شمزوضمٝم٤م ىمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض

 هق يمام اًمٖم٤مر ذم وهق ضمؼميؾ اًمقطمل هضم٤مء ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمقطمل ٟمزول ىمٌؾ

 ٜمتفٛم  ٓمَ ومَ  ظمدجي٦م إمم اخلقف ُمـ يرضمػ ورضمع ،يتحٜم٨م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمذيمقر

 ،ٟمقومؾ سمـ ًمقرىم٦م وإظم٤ٌمره٤م ،اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمٕمرووم٦م واًم٘مّم٦م ،ظمدجي٦م اًمًٞمدة

 سمد؟ وٓ هذا يمرُ ذْ شمَ  ،اًمٜم٤مُمقس هق هذا: هل٤م ىم٤مل أظمؼمشمف وح٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمًٞمدة أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن شهِم٤مم اسمـ ؾمػمة» اًمًػمة ومٗمل ،ىمرأتف :اًمِمٞم 

 اًمذي هذا أن برِّ دُم  أن شمريد أهن٤م اًم٘مّم٦م؟ يمٞمػ ىم٤مل -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- ظمدجي٦م
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 قمٜمٝم٤م اخلامر ووٕم٧م إذا ومٙم٤مٟم٧م ،ؿمٞمٓم٤من أو قمٗمري٧م هق أم ضمؼميؾ هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠ميت

 اًمرواي٦م هل ًمٙمٜمٝم٤م ،اًمرواي٦م هٙمذا ،ضمؼميؾ دظمؾ قمٚمٞمف ووٕمتف وإذا ،ضمؼميؾ ي٠مت مل

 إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًم٘مّم٦م هذه وًمٙمـ ،ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب طمٞم٨م ُمـ هذا ،شمّمح ٓ اًمتل

 ي٘مقل يمام اًمدراي٦م طمٞم٨م ُمـ شمّمح ٓ -أجْم٤مً - ومٝمل ،اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ شمّمح ٓ أهن٤م

 -وضمؾ قمز- اهلل ٕن ح٤مذا؟ ٘مٝم٤ًم:ومِ  شمّمح وٓ ،ؾمٜمداً  شمّمح ٓ هل: أي ،احلدي٨م قمٚمامء

ة أن ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ذيمر : إومم ذم وم٘م٤مل ،سم٤مـمٜم٦م وزيٜم٦م ،فم٤مهرة زيٜم٦م: زيٜمتلم ًمٚمٛمرأ

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  .[31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ،إومم أي٦م هذه ذم اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م حتدي٨م ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ 

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف: اعم٘مّمقد أن واًمراضمح

 وضمٝمٝم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ومال ،سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمرضم٧م إذا أي 

 قملم وًمٞمس ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع هٜم٤م اًمزيٜم٦م ُمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك أن سمٞم٤من ُمـ سمد وٓ ،ويمٗمٞمٝم٤م

 إُمريـ؟ سملم ُمٕمل شمٗمرق ًمٕمٚمؽ ،اًمزيٜم٦م

 إُمريـ؟ سملم اًمتٛمٞمٞمز ؿمق :اعمٚم٘مل

 يٌديـ وٓ ،حمذوف ُمْم٤مف شم٘مدير سم٤مب ُمـ اًمٕمريب اًمتٕمٌػم ذم هذا ،ه٤مه :اًمِمٞم 

ة ُمثالً  ،ذًمؽ ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي زيٜمتٝمـ  ومٚمق ،قمٜم٘مٝم٤م وذم أذٟمٞمٝم٤م قمغم اًمزيٜم٦م شمْمع اعمرأ

 ٓ ومٝمذا ،اًمزيٜم٦م وم٠مفمٝمرت ،ُمثالً  اًمّم٤مئغ قمٜمد أظمرى سمزيٜم٦م زيٜمتٝم٤م ًمتًتٌدل ذه٧ٌم أهن٤م

 ُمقاوع اعم٘مّمقد وًمٙمـ ،أضمٜمٌل ًمرضمؾ زيٜمتؽ رئمٝمِ شمُ  أن قمٚمٞمؽ حيرم ٟمفإ ي٘مقل أطمد

 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع هذه ،اًمزيٜم٦م

 .ُم٘مدر ُمْم٤مف هق :اعمٚم٘مل

 .[82:يقؾمػ﴾ ]اًْمَ٘مْرَي٦مَ  َواؾْم٠َملِ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وزان قمغم ،أجقه :اًمِمٞم 

 يٌديـ وٓ: ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م يمذًمؽ ُمٕمٜم٤مه٤م أي٦م ومٝمذه ومٚمذًمؽ 

 ،اًمٙمحؾ هق ،ُمٜمٝم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع هق ُم٤م ،اًمقضمف: ُمثالً  ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي ،زيٜمتٝمـ
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 اًمٙمحؾ؟ شمٕمرف

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ؟-أجْم٤مً - شمٕمرومف ،سم٤محلٜم٤مء اخلْم٤مب اًمٙمٗملم ذم اًمزيٜم٦م ُمقاوع ،آه :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ءً  ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   أو ُمٙمتحٚم٦م شمٙمـ مل أو ،وخمتْم٦ٌم أو ُمٙمتحٚم٦م اعمرأة يم٤مٟم٧م ومًقا

ـَ  َوٓ﴿:  شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمت٤مًمٞم٦م أي٦م ذم ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٔمٝمر أن هل٤م ومٞمجقز ،خمتْم٦ٌم ٌِْدي  ُي

ـ   ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل طمتك ،أي٦م آظمر إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: آظمره٤م ٤مئِِٝم ًَ
 .اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمئٝمـ أي ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ـ   َأوْ ﴿ أجـ؟ اًمِم٤مهد وم٤مٔن   احلدي٨م ذًمؽ يٙمقن أن ُمٕم٘مقل ومٖمػم ﴾آسَم٤مئِِٝم

 يدظمؾ ٓ ومٚمامذا ،ظمدجي٦م زوضمف وإٓ اًمرؾمقل إٓ اعمجٚمس ذم يٙمـ مل إذا ٕنف صحٞمح٤ًم:

 ،ُمثالً  رأؾمٝم٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م زيٜمتٝم٤م ٔمٝمرشمُ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة -وضمؾ قمز- اهلل أب٤مح وىمد ؽٚمَ اعمَ 

 وُمـ ،أخ هٜم٤مك يٙمـ ومل أب يٙمـ مل هٜم٤مك ،أبٞمٝم٤م سمقضمقد ،أبٞمٝم٤م سمقضمقد ،وذراقمٞمٝم٤م

 .ه٤مه ،أي٦م ؾمٞم٤مق ذم اعمقضمقديـ اعمح٤مرم ؾم٤مئر

. ٤مً ُمتٜم ُمقوقع ،ؾمٜمداً  وٕمٞمػ: صملمحدّ اعمُ  ًمٖم٦م ذم قمٜمف ي٘م٤مل احلدي٨م هذا :وم٢مذاً  

 .-اهلل ؿم٤مء إن- اجلقاب ًمؽ ووح

  (22: 23: 48/ 515/واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة مـ ـشػف جيقز ما 

 وم٘مط؟ هق ُم٤م يمِمٗمٝم٤م اجل٤مئز اعمرأة قمقرة قمـ ؾم٠مل ،ألخًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٞمديؾم :اعمٚم٘مل

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إزمّ  وصٚم٧م ُم٤م أو ُمٜمؽ؟ اإلضم٤مسم٦م ومٝمٛم٧م ُم٤م سمس  ويمذا اعمرأة؟ إمم اعمرأ

 ..ذيمر

ة ىمٚمٜم٤م ح٤م طم٤مرضاً  يمٜم٧م ُم٤م ،أظمل ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ُمقاوع إٓ ،قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأ
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 ُم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع: ىمٚمٜم٤م اخلالص٦م هذه ىمٌؾ وذطمٜم٤م ،ؾجّ ًَ ُمُ  يمالم هذا ،ُمٜمٝم٤م اًمقوقء

 هؾ ،ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ هٜم٤م هؾ: شم٤ًمءًمٜم٤م صمؿ ،اإلجي٤مسمٞم٦م اًمزيٜم٦م ُمقاوع قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م هل

 .ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ اًمٔمٝمر ذم هؾ ،ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ اًمٌٓمـ ومقق

 إفمٝم٤مره٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م أب٤مطم٧م اًمتل اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ ًمٞم٧ًم هذه :إذاً  

 . اًمٜم٤ًمء: أي٦م آظمر ذم ذيمر أن  إمم ٟم٤مزل وأن٧م ،ًمألب ًمٚمٛمح٤مرم

 ُمقاوع يمٚمف هذا ُمٕمٜمك: وىمٚم٧م وخلّم٧م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ووح٧م وم٠من٤م

ة ،اًمقوقء  قمغم اًمتل اًمزيٜم٦م ومٝمذه ،رأؾمٝم٤م متًح سمده٤م ،وضمٝمٝم٤م سمتٖمًؾ ه٤مدّ سمِ  ُمثالً  وم٤معمرأ

 ىمًؿ ويمذًمؽ ،اًمذراع يمذًمؽ ،إفمٝم٤مره جيقز مم٤م هذا ،قمٜم٘مٝم٤م ذم اًمذي واًمٓمقق أذٟمٞمٝم٤م

 أجش؟ ،سم٠مجش يًٛمك ُم٤م طمٞم٨م ،اًمذراع ُمـ أقمغم

 .اًمٕمْمد اًمٕمْمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمدُمٚم٩م ًمٙمـ ،اًمٕمْمد هذا ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمدُمٚم٩م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 قرةؾم ذم اًمكم أي٦م ذم اعمذيمقريـ ٤مرماعمح إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،ؿمٞمخٜم٤م ُم٤مر :اعمٚم٘مل

 .إضم٤مٟم٥م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ،اًمٜمقر

 .إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

 أن؟ هل٤م حيؾ هؾ :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمألضم٤مٟم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال يم٤من ُم٤م :اًمِمٞم 

 .قمٗمقاً  اًم١ًمال قمغم شمٗمريع ،أن٤م :اعمٚم٘مل
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 .ه٤مه :اًمِمٞم 

  (22: 12: 29/   641/  واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 26: 12/   641/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼرآن ؿراءة ظـد ادرأة صعر تغطقة حؽؿ

 اًم٘مرآن؟ ىمراءة قمٜمد اعمرأة ؿمٕمر شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم سمؾ شمٖمٓمل، أن قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م رء أجًْم٤م هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞم 

ـَ : ﴿اًم٘مرآن ِذي َ  َيْذيُمُرونَ  اًم   يٗمٞمد [191:قمٛمران آل﴾ ]ضُمٜمُقِِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقًدا ىمِٞم٤َمًُم٤م اّلل 

 ومٛمثاًل  قمٜمف، اخل٤مص اًمٜمٝمل ضم٤مء ومٞمام إٓ يم٤من، طم٤مًم٦م أي ذم واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ ذيمر ضمقاز

 يمقٟمف أُم٤م احل٤مضم٦م، ىمْم٤مء ذم.. اخلالء ذم وهق اعمًٚمؿ وضمؾ قمز اهلل يذيمر أن جيقز ٓ

ة  .ذقًم٤م يٛمٜمع ُم٤م ومٞمف ًمٞمس هذا رأؾمٝم٤م أو وضمٝمٝم٤م ُمٖمٓمٞم٦م ًمٞمس اعمرأ

 (22:32:49/ (6) راسمغ ومت٤موى)

 تؽشػف؟ أن فؾؿرأة ؾقجقز افقجف مـ افذؿـ هؾ

 جي٥م وأنف ،اًمقضمف ُمـ ًمٞمس اعمرأة طمٜمؽ احلٜمؽ إن صحٞمح هؾ ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمٞمٕم٦م؟ يٗمٕمؾ يمام اًمٗمؿ أؾمٗمؾ إمم شمٖمٓمٞمتف قمٚمٞمٝم٤م

 أن٧م؟ شمٕمٜمٞمف وهؾ ،اًمقضمف ُمـ هق أومٝمؿ ومٞمام احلٜمؽ :اًمِمٞم 

 .خيّمقٟمف اًمِمٞمٕم٦م اًمٗمؿ حت٧م اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمدىمـ اًمدىمـ :ُمداظمٚم٦م

 أص٤مسمع؟ سم٠مرسمٕم٦م أص٤مسمع سمثالصم٦م سمحقازم اًمِمٗم٤مة حت٧م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ وٓ اًمذىمـ شم٘مّمد :اًمِمٞم 
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 اًمًٗمغم؟ اًمِمٗم٦م حت٧م اًمكم هذا اؾمٛمف ادري ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ومٝمق أُم٤مُمف ُم٤م أُم٤م ،اًمقضمف ُمـ ومٚمٞمس اًمذىمـ وراء ُم٤م ،اًمذىمـ هق ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف

 يٕمٜمل؟ يٖمٓمك ُم٤م هذا اًمذىمـ حت٧م ذم احلج٤مب شمٖمٓمل اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

٤من يقاضمف مم٤م أُم٤مُمف ُم٤م ،يٖمٓمك اًمذىمـ وراء ُم٤م :اًمِمٞم   .ؿم٤مءت إن إٓ يٖمٓمك ٓ اإلًٟم

 (22: 43: 21/ 323/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؾباب ضقل

 أن يٙمٗمل أو ،اًم٘مدُملم إمم اًمرأس ُمـ يمٚمف يٙمقن أن سمد ٓ اجلٚم٤ٌمب ـمقل :اًم٤ًمئؾ

 وم٘مط؟ يٜمزل

 إيش؟ يٙمٗمل :اًمِمٞم 

 اخلامر؟ ومقق اجلًؿ ٟمّمػ إمم يٜمزل أنف إمم :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمٌدي٤مً  وًمٞمس ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ًمٙمٜمف ،ذقمٞم٤مً  اً أُمر اجلٚم٤ٌمب أومٝمٛمف ومٞمام هق :اًمِمٞم 

 اًمقاطمد اًمثقب هق ،اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اجلٚم٤ٌمب نإ: أىمقل أن اًمٙمالم ِبذا وأريد ٤ًم،حمْم

 سمٕمض ذم ُمقضمقد هق يمام ىمٓمٕمتلم اجلٚم٤ٌمب هذا ٕمؾضُم  وم٢مذا ،يمٚمف اًمٌدن يًؽم اًمذي

 هق ،اجلٚم٤ٌمب ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن هذا: يي ُم٤م ،ىمٓمٕمتلم ،دينأ وىمًؿ أقمغم، ىمًؿ اًمٌالد،

 سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م ومال ،صمٞم٤مِب٤م ُمـ سمٌم ؿجِّ حُيَ  أو ،قمقرِت٤م ُمـ رء رىيُ  أن ُمـ اعمرأة سمدن ؾمؽم

 .ىمٓمٕمتلم أو واطمدة ىمٓمٕم٦م اجلٚم٤ٌمب هذا يٙمقن أن ذًمؽ

ً  شمٚمٌس اُمرأة أن ومروٜم٤م وم٢مذا   أخ٘م٧م صمؿ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر وووٕم٧م ،ومْمٗم٤مو٤مً  هوٓا

 .اًمًؽمة سمقاضم٥م ىم٤مُم٧م وم٘مد ،ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يٖمٓمل واًمنوال وظمرضم٧م ،قمٚمٞمف اجلٚم٤ٌمب

  (22: 14: 58/   422/  واًمٜمقر اهلدى)
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174 

 ظقرة ادرأة ؿدما

 ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ،ىم٤مل ُم٤م اًمذيؾ ضمر ذم ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن :ؾمٚمٛم٦م أم قمـ

 ،اًم٘مدُم٤من شمٜمٙمِمػ إذا شؾمٚمٛم٦م أم» وم٘م٤مًم٧م ،ؿمؼما  ضمريف»: وم٘م٤مل سمٜم٤م؟ ومٙمٞمػ اهلل رؾمقل

 .شذراقم٤م ومجريف: ىم٤مل

ة ىمدُمل أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  أُمرا  يم٤من ذًمؽ وأن ،قمقرة اعمرأ

: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م ،شؿمؼما  ضمريف»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ح٤م وم٢مٟمف ،اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمرووم٤م

 ،يمِمٗمٝمام جيقز ٓ قمقرة اًم٘مدُملم أن شمٕمٚمؿ يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م يِمٕمر مم٤م شاًم٘مدُم٤من شمٜمٙمِمػ إذن»

 وذًمؽ ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم إؿم٤مرة اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم .ذراقم٤م دمره أن ملسو هيلع هللا ىلص أُمره٤م وًمذًمؽ

ـَ  َوٓ﴿ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  هلذا وراضمع﴾.  ِزيٜمَتِِٝم

 ش.  اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 37 - 36 ص» ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مسمٜم٤م

 .(323/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كصػ أن افؽعبغ مـ يبدأ هؾ ذراع إػ ثقهبا ادرأة إضافة

 افساق؟

 ُمـ هؾ شذراع إمم زدن»: ؾمٚمٛم٦م ٕم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اإلؾم٤ٌمل طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ ُمـ أم اًمٙمٕمٌلم

 ًمدومع اًمث٤مين واًمِمؼم ،اًمٕمقرة ًمًؽم اًمِمؼم ،اًمِمؼميـ جمٛمقع: اًمذراع :اًمِمٞم 

 . ريح سم٥ًٌم يٜمت٩م ىمد اًمذي قراعمحٔم

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 ىمٚم٧م؟ يمٞمػ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ ُمـ اًمذي هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 . اًمذراع :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمذراع :اًمِمٞم 

  (.:. .4: 24/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ؟ شس دم اجلقربغ يؽػل هؾ

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم ذم اجلقرسملم يٙمٗمل هؾ :ُمداظمٚم٦م

ؿجُيَ  ٕنف يٙمٗمل: ُم٤م ،ٓ :اًمِمٞم  ًّ. 

 (22: 44: 14/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

 رضوري؟ اخلروج ظـد فؾؿرأة افؼدمغ تغطقة هؾ

ة اًمرضمٚملم همٓم٤مء ًم٤ٌمس :اعمٚم٘مل  اخلروج؟ قمٜمد رضوري هذا هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 أجش؟ ًم٤ٌمس :اًمِمٞم 

 .اًم٘مدُملم  ًم٤ٌمس :اعمٚم٘مل

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم شم٘مّمد ه٤مه :اًمِمٞم 

 .اًم٘مدُملم ؾمؽم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

- اهلل ٕن ُمٜمف: سمد ٓ اًم٘مرآن ذم ُمذيمقر -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿: -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- سم٘مقًمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر -وضمؾ قمز سْم ـ   َيْيِ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم
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ـْ  خُيِْٗملمَ  ـ   ُِم  اًمتل ،سم٤مٕؾم٤مور حمّمقرة شمٙمـ مل يقُمئذٍ  اًمزيٜم٦م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 ،اًمٙمٕمٌلم قمغم ،اًمٕم٘مٌلم قمغم شمقوع هٜم٤مك اًمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م وإٟمام ٗملم،اًمٙم ومقق شمقوع

 يم٤مٟم٧م.. اًمّمٖمػمة إضمراس سمٕمض هل٤م يقوع يم٤من وهذه ،سم٤مخلالظمٞمؾ شمًٛمك وهذه

ة  ومٝمل ،إرض ومتيب اًمٓمريؼ ذم متٌم ،اًمرضم٤مل أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م أن أرادت إذا اعمرأ

 .اًم٘مدُملم ُمًتقرة يم٤مٟم٧م ٕهن٤م هٙمذا؟ شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ح٤مذا

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ لماًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ 

 ظمٞمالء إزاره رّ ضَم  ُمـ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن -قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اًمٚمٖم٦م وشمٗمٝمؿ قمرسمٞم٦م وهل– اُمرأة ىم٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل يٜمٔمر مل

 ٟمتٕمٚمؿ أن ،وإُمريٙم٤من إًم٤ٌمن إقم٤مضمؿ قمٚمٞمٜم٤م وجي٥م، سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م، سم٤مًمٗمٓمرة اًمٕمرسمٞم٦م

 إطمدى ؾمٛمٕم٧م ح٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ ،اهلل يمت٤مب ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

 شُمـ» احلرف هذا أن ومٝمٛم٧م شظمٞمالء إزاره رّ ضَم  ُمـ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف اًمٜمًقة

 ،ىمدُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  ،اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ ،اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء اجلٜمًلم يِمٛمؾ

: -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ،ضمداً  فم٤مهر وهذا ،اعمٌم أثٜم٤مء ذم أي -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘م٤مل

ة زادت وم٢مذا ،شؿمؼماً  يزدن إذاً »  اًمزائد اًمِمؼم ؾمؽم ،اًمٙمٕمٌلم ومقق ُم٤م قمغم ؿمؼماً  اعمرأ

 يزدن»: ىم٤مل ،ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت إذاً  :اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م صم٤منٍ  ؾم١مال ومج٤مء ،اًم٘مدُملم

 ش.ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ قمغم يزدن وٓ ،آظمر ؿمؼماً 

ة أن ومٝمٛمٜم٤م احلدي٨م هذا ُمـ   هٜم٤مك يٙمقن ىمد ،ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأ

 ذم اًمرضم٤مل اًمذي ٕن ذًمؽ ،اًمزُم٤من ذًمؽ ذم واًمٜم٤ًمء ،اعمًٚمامت اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء سملم ومرق

 اًمزُم٤من: هذا ذم ؿمٞمققمف ؿم٤مئٕم٤مً  اجلقارب ًم٤ٌمس يٙمـ مل ،اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمزُم٤من ذًمؽ

 أرظمص ُمـ اجلقرب ومّم٤مر ،اًمٜمقاطمل هذه ذم سم٤مًمٜم٤مس ارشم٘م٧م اح٤مدي٦م هذه اعمدٟمٞم٦م ٕن

 .هذا اًمتٕمٌػم صح إذا يتجقرب اًمّمٕمٚمقك اًمٗم٘مػم دمد طمتك ،إثامن

 شمٙمقن ىمد صمؿ ،اجلقارب يٚمٌس ُمـ ضمداً  ُمٜمٝمؿ وىمٚمٞمؾ ،وم٘مراء ومٙم٤مٟمقا  يقُمئذٍ  أُم٤م 

 .ىم٦مرّ خُمَ 

 ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف هٜم٤م: إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م ٟمحـ وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟم٤مرّ جَيُ  وهذا 
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 قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ضم٤مئز اخلٗملم قمغم اعمًح شمٕمرف أن٧م ،اجلقرسملم قمغم اعمًح ذم وطمديث٤مً 

 قمغم اعمًح ذم اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ،اخلٗملم قمغم اعمًح ،واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اعمًٚمٛملم

 .جيقز ٓ أم أججقز ،اجلقرسملم

 ،اجلقاز ذط ذم اظمتٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ ،اجلقاز هق احلؼ أن ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ 

 سم٘مدر وإٟمام ،أن ومٞمٝم٤م اخلقض أريد وٓ ،يمثػمة أىمقال ومٝمٜم٤مك ،ٗملماخلُ  قمغم اعمًح ضمقاز

 أي ،خمروىملم ٤ميٙمقٟم ٓ أن اجلقرسملم ذم طِمؽمّ يُ  سم٠منف ىمٞمؾ: وهق اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م

ٌٍَْمي احلًـ أن اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ذم ومج٤مء ،ُمِم٘مقىملم  قمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٕمرف وًمٕمٚمؽ ،اًم

 شمرمجتف؟

 .ؾمٛمٕم٧م ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمّمٗمت٤من وه٤مشم٤من ،وزه٤مدهؿ ؿمجٕم٤مهنؿ وُمـ ،اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ أنف :اًمِمٞم 

 وهؾ: ىم٤مل ق؟خرّ اعمُ  اجلقرب قمغم يٛمًح هؾ: ؾمئؾ ،وزاهد ؿمج٤مع ،دمتٛمٕم٤من ىمٚمام

 اًمِم٤مهد؟ ؿمق قمروم٧م خمرىم٦م: إٓ إنّم٤مر ضمقارب يم٤مٟم٧م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 آظمر سمجقرب اجلقرب يٖمػموا يقم يمؾ قمٜمدهؿ ُم٤م ٕنف ىم٦م:رّ خُمَ  يم٤مٟم٧م ح٤مذا :اًمِمٞم 

 .ُمثالً  اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام

 قمـ ومْمالً  ،قمزيزاً  يقُمئذٍ  ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقرب ًم٤ٌمس ومٙم٤من :وم٤مًمِم٤مهد 

 يم٤مٟمقا  ،اإلؾمالم أول وذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم إول اًمٕمرب قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م ،اًمٜم٤ًمء

 ذاك ضم٤مء وًمذًمؽ ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ يمِمٗم٧م ريح ضم٤مءت وم٢مذا ،اًمٓمقيؾ اًمثقب سمٚمٌس نقيٙمتٗم

 شمتٕمرض ُم٤م طمتك اًمِمؼميـ يزدن أن وهق ،اًمٕم٤مضمؾ اًمٜمٌقي اًمٕمالج ذاك وضم٤مء ،اًم١ًمال

ة  يتقهؿ وم٘مد ،اجلقارب اًمٜم٤ًمء شمٚمٌس اًمٞمقم ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومْمالً  ىمدُمٝم٤م ٟٓمٙمِم٤مف اعمرأ

 يمام اًم٤ًمق ٟمّمػ إمم رسمام أو ،اًمٙمٕمٌلم إمم اًمثقب يٚمًٌـ أن يٙمٗمٞمٝمـ أنف سمٕمْمٝمـ

 ،يًؽم اجلقرب سم٠من يزقمٛمـ ،ُمٕملم طمزب إمم اعمٜمت٤ًٌمت اًمٜمًقة سمٕمض قمٚمٞمف شمٕم٤مرف

ة وًمٞم٧ًم  .ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم سمحٞم٨م صمقِب٤م شمٓمٞمؾ أن سمح٤مضم٦م اعمرأ
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ة أن ؿمؽ ٓ :جلقاباؾ   يًؽم ٓ صمقِب٤م ويٙمقن ،اجلقرسملم شمٚمٌس اًمتل اعمرأ

 ٓ صمقِب٤م ويٙمقن ،اجلقرسملم شمٚمٌس ٓ اًمتل شمٚمؽ ُمـ ظمػم هذه أن ؿمؽ ٓ ،اًم٘مدُملم

 .اًم٘مدُملم يًؽم

 ،اجلقرسملم سمٚمٌس أظمر قمـ يٛمت٤مز صٜمػ: اًمٜم٤ًمء ُمـ صٜمٗم٤من قمٜمدٟم٤م أن :إذاً  

 ،احل٤مومٞم٦م ُمـ ظمػم رسم٦مقْ جَ تَ وم٤معمُ  ،اًم٘مّمػم اًمثقب ذم يِمؽميم٤من لماًمّمٜمٗم ُمـ يمؾ وًمٙمـ

 ٓسم٦ًم وهل ،اًم٘مدُملم يًؽم ،ـمقيؾ صمقِب٤م ،اًمٙمامل هق وهذا ،صم٤مًم٨م صٜمػ هٜم٤مك وًمٙمـ

 .ًمٚمجقرسملم

 ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر ًممي٦م :جيقز ٓ طم٤مومٞم٦م ىمدُمٞمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ سم٠من :وم٤مًمِم٤مهد 

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقر وًمٚمحدي٨م ،آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أو

 صالِت٤م؟ ذم اًمًؽم سمنمط خمؾ هق هؾ :اعمٚم٘مل

 ُمثالً  اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ سمدا إذا وًمٙمـ ،إرضمح هق هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . سم٠مس ٓ ومٝمذا

 .ُمًتقريـ ىمدُم٤مه٤م يٙمقن أن إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م :سمد ومال واىمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 ؟شمٕمٛمد همػم قمـ يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م سمدا إذا :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .إرادِت٤م همػم قمـ سمدا إذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مدم سم٤مـمـ ئمٝمر ُم٤م سمد ٓ ،اًم٤ًمضمد يًجد ح٤م يًجد ح٤م ٕنف ـمٌٕم٤ًم: :اًمِمٞم 
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 دون ىمدُمٝم٤م فمٝمر ُمـ رء فمٝمر ًمق طمتك ،ًم٘مدُمٞمٝم٤م ؾم٤مشمراً  صمقِب٤م يٙمقن أن اعمٝمؿ 

 .ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ ئمٝمر أن أومم سم٤مب ومٛمـ قمٗمٌق، ومٝمذا ،ُمٜمٝم٤م ىمّمد

  (22: 13: 45/ 515/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾؼدمغ رشظقان شاتران افـعالن يعتز هؾ

 إـم٤مًم٦م ُمـ سمد ٓ أنف أم ،ًمٚم٘مدُملم ذقمٞملم ؾم٤مشمريـ انيٕمتؼم اًمٜمٕمٚملم هؾ :اًم٤ًمئؾ

 احلذاء؟ أو اًم٘مدم إمم اًمثقب

ة صمقب شمّمقرت إذا ٕنؽ ،قمٛمكم همػم ٟمٔمري اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم   يًؽم اعمرأ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ ،حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ ٓ أُمر هق ،ومقىمٝم٤م مم٤م ىمٚمٞمالً  ،إص٤مسمع دون اًم٘مدم فم٤مهر

ة  اًم٘مدم وسم٘مٞم٦م ،هٜم٤م إمم ٟمٗمؽمض وصمقِب٤م ُم٤مؿمٞم٦م وهل أُم٤م ،ُمٙم٤مٟمؽ ىمٗمل ٤مهل ي٘م٤مل ًمٚمٛمرأ

 ،ئمٝمر أن إٓ يٛمٙمـ ٓ ،احلذاء ُمـ اعمًتقر ومقق ُم٤م ئمٝمر راح ُم٤م متٌم ه٤مد  سمِ  أجْم٤مً 

 .قمٛمكم همػم اًم١ًمال ًمذًمؽ

  (.:. 28: 45/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 إظؿك مـ آحتجاب

 ؟إقمٛمك ُمـ حتتج٥م أن اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمجقز إقمٛمك طمدي٨م قمغم سمٜم٤مًءا أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال ،اًمّمحٞمح احلدي٨م قمغم أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مدي٤مً  سمٍماً  ًمٙمـ ،إقمٛمك قمـ ومْمالً  ،اعمٌٍم شمرى أن هل٤م جيقز ٕهن٤م :اًمِمٞم 
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ة إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز يمام ،سم٤مًمِمٝمقة ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس  .سمريئ٦م قم٤مدي٦م ٟمٔمرة اعمرأ

 .دء سم٘مّمد ٝم٤مً ضّم قَ ُمُ  اًمٌٍم يم٤من إذا ومٝمق اًمٌٍم سمٖمض إُمر أُم٤م 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يًتٜمد اًمذي وهق ،يّمح ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م إقمٛمك وطمدي٨م :اًمِمٞم 

 .اًمًٕمقدي٦م ذم ُمِم٤مئخٜم٤م ُمـ اعمتِمددون

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟شأنتام أومٕمٛمٞم٤موان» طمدي٨م ـمٌٕم٤مً  شمٕمٜمل أن٧م يّمح: ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق :اًمِمٞم 

 (22: 23: 29/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 18: 24/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـد افبقت دم خؾعف هلا هؾ افـؼاب وجقب ترى افتل ادرأة

 إؿارب؟ مالؿاة

 اعمرأة هلذه حيؼ ومٝمؾ ،أهٚمف أخًٌف وم٢مذا ،واضم٥م اًمٜم٘م٤مب أن يرى عمـ :ُمداظمٚم٦م

ٟمف أهٚمف سملم اعمٜمت٘م٦ٌم  حمرم هق ُمـ يمؾ قمغم سمقضمقسمف رأت إذا أم ،اًمٜم٘م٤مب هذا ظمٚمع وإظمقا

 قمٚمٞمٝم٤م؟

 ؟رأُّي٤م أو اًمزوج رأي قمـ شمتٙمٚمؿ أن٧م ،ؾم١ماًمؽ واوح ُمش :اًمِمٞم 

 إمم ظمرضم٧م وم٢مذا ،ومٚمًٌتف اًمٜم٘م٤مب سمقضمقب يرون واًمزوضم٦م اًمزوج :ُمداظمٚم٦م

 أظمق أو مح٤مه٤م أتك ُم٤م إذا اًمٜم٘م٤مب ظمٚمع هل٤م جيقز ومٝمؾ ،سمٞمتٝم٤م ذم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ،اًمِم٤مرع

 زوضمٝم٤م؟
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181 

 ذم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م طمٙمؿ ومحٙمٛمف ،هل٤م حمرُم٤مً  ًمٞمس ُمـ ضم٤مءه٤م إذا يٕمٜمل ،ٓ :اًمِمٞم 

 .جيقز ومال ،اًمٓمريؼ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

  (22: 39: 35/ 622/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ضاظتف؟ جتب هؾ افـؼاب بارتداء زوجتف افرجؾ أمر إذا

 ُمـ مخ٤مر ٚمًٌٝم٤مي يريد وزوضمٝم٤م ،ذقمل ًمٌس ٓسم٦ًم ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 شمٓمٞمٕمف؟ أن قمٚمٞمٝم٤م هؾ..اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 سم٤معمٕمّمٞم٦م؟ أم اهلل سمٓم٤مقم٦م سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمره٤م :اجلقاب

 .اهلل سمٓم٤مقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اهلل؟ ـم٤مقم٦م يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ اخلامر ًمٌس :ُمداظمٚم٦م

 .اخلامر همػم سم٤مإليِم٤مرب شم٘مّمد أن٧م :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هق اخلامر ،اًمٙم٤مُمؾ اًمٚم٤ٌمس طم٤مًمٞم٤مً  شمٚمًٌف اًمذي اإليِم٤مرب :ُمداظمٚم٦م

 هذا نإ: شم٘مقل أن٧م ،ؾم١ماًمؽ شمقوح أن جي٥م ،طم٤مل يمؾ قمغم ،أظمل ي٤م ٓ :اًمِمٞم 

ة  شمٚمٌس هل ب،اإليِم٤مر وسملم اخلامر سملم قمٜمدك اًمٗمرق هق ُم٤م ،إيِم٤مرِب٤م شمٚمٌس اعمرأ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ،اخلامر شمٚمٌس أن زوضمٝم٤م ُمـ وشم٠مبك باإليِم٤مر

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 واخلامر؟ باإليِم٤مر ذم قمٜمدك اًمٗمرق هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 اًمقؿمك سمٞمٙمقن واخلامر ،سم٤ميـ وضمٝمٝم٤م أُم٤م ،ؿمٕمره٤م قمغم ُمًؽم باإليِم٤مر :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً  ُمتداري
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: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمام اخلامر ،اًمقضمف ؾمؽم يٕمٜمل ٓ اخلامر ،خمٓمئ أن٧م :اًمِمٞم 

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  ،ضمٞمقِبـ قمغم وضمقهٝمـ قمغم ُمش[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 اًمتل احلٓم٤مت ُمثؾ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر شمٚمػ ومٝمل ،اًم٘مٛمٞمص ومتح٦م هذا هق واجلٞمقب

 ٓ اخلامر ،صدره٤م ُمـ رء ئمٝمر ٓ طمتك ،صدره٤م قمغم وشمرُمٞمٝم٤م ،ٟمحـ ٟمًتٕمٛمٚمٝم٤م

ة، أم رضمالً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن أراد إذا إٓ ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م يٕمٜمل  سمٕمض ٟمرى ومٜمحـ اُمرأ

 .اًمِمٛمس طمرارة قمٜمف يٍمف طمتك يتٚمثؿ اًمِمديد احلر أج٤مم ذم إقمراب

 .اًمرأس همٓم٤مء هق ًمٖم٦م وم٤مخلامر

 اًمقضمف لٖمٓمّ يُ  سم٠منف ،ظمٓم٠م شمٗمًػماً  ًمٚمخامر شمٗمًػمك ُمـ أومٝمؿ أن أؾمتٓمٞمع أن٤م :وم٢مذاً  

 .وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من زوضمتف ي٠مُمر اًمزوج هذا سم٠من ؾم١ماًمؽ ُمـ إذاً  أومٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمريد؟ هٙمذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من وإن ،سم٤مًمٓم٤مقم٦م وإٟمام سم٤معمٕمّمٞم٦م ًمٞمس اًمزوج ُمـ أُمر هذا أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞم 

 أُمر اًمزوج ًمق ًمٙمـ ،ُمًتح٥م ومٞمف ُمرهمقب هق وإٟمام ،ومرو٤مً  ًمٞمس ًمٚمقضمف اًمًؽم هذا

 ،وضمؾ قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمره٤م وهق ومٙمٞمػ ،قم٤مصٞم٦م ومٝمل شمٓمٕمف ومٚمؿ ،ُم٤ٌمح سم٠مُمر زوضمتف

 شمٓمٞمٕمف أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ،اًمقضمف ؾمؽم وهق أٓ ،مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد إومْمؾ هق وسمام

 .ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ :اًمِمٞم 

 (.:. 48: 25/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

  اخلامر فبس إهؾ رؾض إذا

 وإذا ،احل٤مزم اًمقىم٧م ذم واًمٙمٗملم اًمقضمف همٓم٤مء اخلامر ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال
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ًمدة وظمّمقص٤مً  رومْمقا  إهؾ وًمٙمـ ،شمٚمٌس أن وم٤مظمت٤مرت سم٤مًمٗمتٜم٦م اًمٗمت٤مة ؿمٕمرت  ،اًمقا

 شمٗمٕمؾ؟ ومامذا

 .ذًمؽ ذم اًمقاًمديـ ـم٤مقم٦م ومٞمج٥م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم ىم٤مساً  اًمرومض يم٤من إذا :اجلقاب

 ،اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ومال ،ذًمؽ ُمـ أيمثر يِمٛمؾ اًمرومض يم٤من إذا أُم٤م

 ،واضم٥م همػم هٜم٤م اًمًؽم ،واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ ،سمدهن٤م مجٞمع شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م: أي

ًمدان يرض مل وم٢مذا ،ُمًتح٥م ًمٙمٜمف  ُمـ ُم٤مٟمع ومال ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ٓسمٜمتٝمام اًمقا

 همػم قمـ شمٙمِمػ أن ُمٜمٝم٤م رهمٌقا  إذا ُم٤م سمخالف ،ذًمؽ ذم ُمٕمّمٞم٦م وٓ ،هلام ـم٤مقمتٝم٤م

 .ُمٕمّمٞم٦م ذًمؽ ٕن :قمٚمٞمٝم٤م هلام ـم٤مقم٦م ٓ ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف

  (.:. 24: 17/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿؾ دم ويدها صعرها بعض يظفر خادمة

 سمٕمض قمٜمد ظم٤مدُم٦م.. سمٕمض قمٜمد شمٕمٛمؾ ؾمٜم٦م قمنم أرسمٕم٦م قمٛمره٤م ومت٤مة هٜم٤مك :اًم١ًمال

. اًمٞمد وسمٕمض ؿمٕمره٤م سمٕمض ئمٝمر ،اًمٌٞم٧م ذم قمٛمٚمٝم٤م سمحٙمؿ ٟمفإ: ي٘مقل ومٝمق ،اإلظمقان

 ؟..اعم٤ٌمح ُمـ هذا هؾ.. 

 .جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .. شمًتٓمٞمع ٓ هل اًمٕمٛمؾ ُمع ؿمٞم  ي٤م ،ٓزم :اًم١ًمال

 ..هٜم٤مك شمٕمٛمؾ أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ :اًمِمٞم 

 .اصمٜمتلم ُمتزوج.. زوضمتٞمف وضمقد ُمع طمتك.. جيقز ٓ :اًم١ًمال

 ومٝمذا ،ضمًده٤م ُمـ رء ُمٜمٝم٤م يٌدوا أنف إمم ومٞمف شمتٕمرض قمٛمؾ شمٕمٛمؾ.. . :اًمِمٞم 

 اشم٘مك ومٛمـ ،ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم احلرام وإن سملم احلالل إن»: ُمٕمٜمك هق

 اًمذي اًمٕمٛمؾ هذا قمـ شمٌتٕمد أن هل٤م سمد ومال شوقمروف ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت
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 .اعمٕمّمٞم٦م هلذه يٕمروٝم٤م

 (.:. 33: 12/   43/   واًمٜمقر اهلدى)

 افصغار؟ فؾػتقات افؼصر فبس حؽؿ

 اًمّمٖم٤مر؟ ًمٚمٗمتٞم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مّمػم ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذيٓم٦م[ ذًمؽ] ذم اًمت٤ًمهؾ جيقز أنف اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ شمٌٚمغ مل اًمٌٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 اًمٙم٤مومريـ أزي٤مء إدظم٤مل ٕن واًمٙم٤مومرات: اًمٙمٗم٤مر أخ٦ًٌم ُمـ اًمٚم٤ٌمس هذا يٙمقن أٓ

 متٞمؾ أن قمغم[ إـمٗم٤مل] ه١مٓء وشمٕمٚمٞمؿ شمٓمٌٞمع ومٞمف اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم واًمٙم٤مومرات

 اًمٗمت٤مة يم٤مٟم٧م وم٢مذا..ويٕمت٤مدوهن٤م إُمقر هذه يًتحًٜمقا  أن قمغم[ اًمٙمٗم٤مر] ُمع قمقاـمٗمٝمؿ

 ؾمـ سمٚمٖم٧م إذا أُم٤م اًمنمط، ِبذا اًم٘مّمػم ًم٤ٌمس ذم سم٠مس ومال اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ شمٌٚمغ مل

 ي٠مُمروه٤م أن وزوضم٦م زوضم٦م واُمرأة رضمالً  وًمٞمٝم٤م قمغم جي٥م اًمتل اًمًـ هذه اًم٤ًمسمٕم٦م

 ُمـ اًمّمالة ًمقازم سمٙمؾ أُمره٤م يًتٚمزم سمّمالِت٤م إُمر أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ومال سم٤مًمّمالة

 أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُمروا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن وأريم٤من: ذوط

 اًمرؾمقل يٕمٜمل ٓش اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م وارضسمقهؿ ؾمٌع

 سم٤مًمّمالة ي١مُمرون أهنؿش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة ُمروهؿ: »احلدي٨م ِبذا اًمًالم قمٚمٞمف

ة يم٤مٟمقا  ًمق ٕنف هلؿ: اشمٗمؼ يمٞمٗمام  اًمٜمٌل أُمر طمٞمٜمام ُمٙمٚمٗملم، همػم صٖم٤مر أهنؿ سمحٙمؿ قمرا

 إٟمام سم٤مًمّمالة ي٠مُمره سم٠من أنثك أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء اًمقًمد وزم احلدي٨م هذا سمٛمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمٝمٞم٠م يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ وسمٚمغ وشمرقمرع ٟمِم٠م إذا طمتك اًمّمالة هذه قمغم ًمتٕمقيده ذًمؽ

 ضمزًءا ص٤مرت ٕهن٤م ٟمٗمًف: ُمـ اؾمتج٤مسم٦م وإٟمام أُمر ودون وٖمط دون ًمٚمّمالة أمت٤مشمٞمٙمٞم٤مً 

 سمٚمٖم٧م اًمتل أن ومت٤مشمف ي٠مُمر سم٠من وإم إب أُمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا طمٞم٤مشمف، ُمـ

 شمًؽم أن وي٠مُمره٤م اًمقوقء شمتٕمٚمؿ أن ي٠مُمره٤م أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك شمّمكم سم٠من اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ

 شمٙمقن طمتك اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ ُمٜمذ احلج٤مب وُمـ اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس ُمـ هل٤م سمد ومال قمقرِت٤م

 هذا ٕن قم٤مري٦م: وهل سم٤مًمّمالة شم٠مُمر: ي٘مقل أن يٛمٙمـ أطمد وٓ هذا ذقمٞم٦م، صالة

 إٓ اًمنمقمٞم٦م اًمّمالة وًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م، سم٤مًمّمالة ي٠مُمره٤م أن أُمره٤م وزم يمٚمػ ىمد ُمٙمٚمٗم٦م
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 . ..وًم٤ٌمؾمٝم٤م وأريم٤مهن٤م ذوـمٝم٤م ُمٕمٝم٤م شمقومر إذا

 (22:18:17/أ22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 !باحلجارة افشارع دم ادتزجات رمل حؽؿ

ة ومٞمف: ؾم١مال  .واًمٓمقٍب  سم٤مًمزًمط اًمِم٤مرع ذم اعمتؼمضم٤مت شمرُمل ُمٜم٘م٦ٌم اُمرأ

 !سم٤مًمزًمط؟ :اًمِمٞم 

 احل٘م٤مئ٥م ومٞمحٛمٚمـ ،اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس يٗمٕمٚمـ سم٠من سمٜم٤مِت٤م اًمٌٜم٤مت وشم٠مُمر ،طمج٤مرة :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤محلج٤مرة ُممٟم٦م

 رواي٦م؟ أم ظمٞم٤مل هذا ؿمق :اًمِمٞم 

 .قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد هذا واهلل ،ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤مصٛم٦م؟ ذم أم ،اًم٘مري٦م ذم هذا وأجـ :اًمِمٞم 

 وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل وشمت٠مول ،حم٤مومٔمتٜم٤م ذم حم٤مومٔم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘م٤مب ويِمدوا يٛمًٙمقه٤م ممٙمـ ُمتؼمضم٦م واطمدة شميب ح٤م ومٓمٌٕم٤مً  ،شُمٕمٚمقٟم٤مت

 اًمٗمٕمؾ هذا هؾ ،زوضمٝم٤م وي٠ميت يقُملم يقم حتجز اًمنمـم٦م ىمًؿ إمم وشم١مظمذ ،وييسمقه٤م

 ضم٤مئز؟

 ،ذيمرشمف اًمذي ًمٚمحدي٨م :ودم٤موزاً  شمٕمدي٤مً  ومٞمف ٕن :جيقز ٓ أوًٓ  هذا ـمٌٕم٤مً  :اجلقاب

 وم٢مهنـ ارمجقهـ يٕمٜمل ٓ شُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وم٢من

 .أوًٓ  هذا ،ُمرضمقُم٤مت

 قمٝمد طمديثقا  ىمقُمؽ أن ًمقٓ»: ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اٟمٓمالىم٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  

 .احلدي٨م آظمر إمم ..شاًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم تٝم٤مٞموسمٜم اًمٙمٕم٦ٌم هلدُم٧م سمنمك

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٞم٤مؾم٦م يتٌٜمك أن يٜمٌٖمل اعمًٚمؿ أن قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذا 
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 .اعمٜمٙمرات ُمٕم٤مجل٦م ذم هذه

 ِب٤م وإذا ،ظمٞم٤مًٓ  فمٜمٜمتٝم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٠مختٜمل ح٤م اًمتل احل٤مدصم٦م هذه وم٘مط أُمٜمع ًم٧ًم وم٠من٤م 

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ أنف وم٘مط هذا أنٙمر ًم٧ًم ،طم٘مٞم٘م٦م

 أن ،اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م شمٓمٌٞمؼ ذم اًمٞمقم اعمتحٛمس ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: أىمقل أن٤م سمؾ 

 أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمٚمٕمٜم٦م هذه ٕن :قمٚمٞمٙمـ اهلل ًمٕمٜم٦م: اعمتؼمضم٤مت ًمٚم٤ًمومرات ي٘مقل

 ُمٗمًدة اعمتؼمضم٤مت ه١مٓء إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م ِب٤م اًم٘مٞم٤مم وراء ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م احلدي٨م فم٤مهر

 ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم اؾمتٕمامل ٟمرى ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٜمٝم٤م رء ممإ آٟمٗم٤مً  أن٧م أذت ىمد ،يمؼمى

 ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مءت اًمتل اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمراشم٥م

 يًتٓمع مل وم٢من ،ومٌٚم٤ًمٟمف يًتٓمع مل وم٢من ،سمٞمده ومٚمٞمٖمػمه اً ُمٜمٙمر ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ»: ُمًٚمؿ

 .شاإليامن أوٕمػ وذًمؽ ،فٌومٌ٘مٚم

 أن٤م ًمٙمـ ،زُم٤من إمم زُم٤من وُمـ ،سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه أن وٓؿمؽ

 اًمٚمٕمٜم٦م هذه شمقضمٞمف اخلٓم٠م ُمـ ،أظمرى سمالد رسمام ،وإردن ؾمقري٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أن أىمقل

طم٦م  واًمرضم٤مل ،اًمٞمقم هلـ واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م ،اًمٞمقم هلـ اًمدوًم٦م ٕن :اعمتؼمضم٤مت إمم سا

 سمٕمده٤م ُم٤م ومتٜم٦م ومًٞمؽمشم٥م وًمذًمؽ ،ذًمؽ ذم ُمٕمٝمـ هؿ اًمٜم٤ًمء هذه أزواج هؿ اًمذيـ

 ،جيقز ومال ،اًمرضمؿ إمم دم٤موزٟم٤مه إذا سمٜم٤م ومٙمٞمػ ،اًمٜمٌقي اًمٜمص ـمٌ٘مٜم٤م إذا ٟمحـ ومٞمام ،ومتٜم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح أُمر وهذا

 ؟ضم٤مئز هذا هؾ ٟمٗمز ذم أىمقل: يٕمٜمل ،هاً  اًمٚمٕمٜم٦م جيقز هؾ هذا قمغم ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وأدُمٞملم اًمدواب ًمٕمـ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنل ُمع يتٕم٤مرض ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 اعمٕملم؟ ًمٕمـ

 .اًمني٦م ىمٞمد ووٕم٧م ٕنؽ ،ظمٓم٠م ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞم 

 .ٟمٗمز وسملم سمٞمٜمل قمٚمٞمؽ اهلل ًمٕمٜم٦م: ٟمٗمز ذم أىمقل أن٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 ًمٗمٔمؽ؟ وذم ٟمٗمًؽ ذم سملم ومرق ومٞمف: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ًمٗمٔمل ذم ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 :ذاك يٜم٤مذم ٓ هذا احلدي٨م ضم٤مء دام ُم٤م ،اًمٜمٗمس ذم ًمٞمس اعمٝمؿ هق اًمٚمٗمظ :اًمِمٞم 

 ديدٟمف ذًمؽ جيٕمؾ ٓ: أي ًمٕم٤مٟم٤مً  يٙمقن ٓ اعم١مُمـ أن إطم٤مدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد ٕن

 .وهجػماه

 أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،ذقم٤مً  اًمٚمٕمـ يًتحؼ ُمـ يٚمٕمـ أن يٜم٤مذم ٓ هذا أُم٤م 

 رضمالً  نأ وهمػمه هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م شًمٚمٌخ٤مري اعمٗمرد إدب»و شداود

 قمغم ُمت٤مقمؽ اضمٕمؾ: ىم٤مل ،فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء

 ضم٤مري ،فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! ومالن ي٤م ًمؽ ُم٤م سمف يٛمرون اًمٜم٤مس وم٠مظمذ ،اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م

 ُمـ طمٙمٞمٛم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م وهذه ،يًٛمع واجل٤مر ،اهلل ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مشمٚمف ،اهلل ًمٕمٜمف ىم٤مشمٚمف ،فمٚمٛمٜمل

 ي٤م: ًمٞم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يريمض جل٤مره اًمٔم٤ممل ضم٤مء ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف احلٙمامء ؾمٞمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمٜم٤مس ًمٕمٜمٜمل وم٘مد ،داره إمم ُمت٤مقمف ومٚمٞمٕمد ضم٤مري ُمر! اهلل رؾمقل

 ش.إرض ذم ُمـ يٚمٕمٜمؽ أن ىمٌؾ اًمًامء ذم ُمـ ًمٕمٜمؽ ًم٘مد»: واًمًالم

 ًمٞمس هذا ،سمٕمٞمٜمف ُمًٚمؿ ًمٕمـ جيقز ٓ أنف ،اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٜمد اًم٤ًمئد اًمرأي: وم٢مذاً  

 ذم سم٠منف شمٍمح اًمتل ،إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ سمقضمقد ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ وهذا ،إـمالىمف قمغم

 ،ذاك ُمـ ومٝمذا ،ؿمخّمف عمّمٚمح٦م ًمٜمٗمًف: فم٤ممل ُمنف ُمًٚمؿ ًمٕمـ جيقز إطمٞم٤من سمٕمض

 وٓ سمٚمٕم٤من ًمٞمس اعم١مُمـ يمقن ُمـ ومٞمًتثٜمك ،اًمِم٤مرع سمف ؾمٛمح مم٤م يم٤من إن اًمٚمٕمـ وًمذًمؽ

 .يبضمقا  هذا ،ـمٕم٤من

 اًمرمح٦م؟ ُمـ اًمٓمرد هق احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٚمٕمـ ُمٕمٜمك :ُمداظمٚم٦م

 يمام ،يًتج٤مب ٓ وىمد اًمدقم٤مء يًتج٤مب وىمد ،دقم٤مء هق! هذا همػم ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 ؟وُرومعَ  ىُمٌَِؾ  اًمدقم٤مء هذا شُمرى ،دقم٤مء هق ظمؼم؟ هذا هؾ ،ومالن اهلل رطمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل

 .أقمٚمؿ اهلل
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 اًم٘مرآن شمالوة ضمقاز إمم يذه٥م ُمـ سمٕمض ي٘مقل ؿمجقن ذو ي٘م٤مل يمام واًمٙمالم هٜم٤م وُمـ 

 .ذًمؽ وٟمحق ُمثالً  احل٩م وقمغم اًمّمدىم٦م ُمثالً  قمغم ي٘مٞمًقا  حي٤موًمقا  ،ُٕمقاتا روح قمغم

 هذه صمقاب يقصؾ اهلل أنف ،وضمؾ قمز اهلل يدقمق وسمٕمده ،ي٘مرأ  أنف اح٤مٟمع ؿمق: سمٞم٘مقًمقا  أظمػماً  

ُمقات إمم أو اعمٞم٧م هذا إمم اًمتالوة  أـج ُمـ ،وصمقاب أضمر ًمف حيّمؾ ،وم٤مئدة ًمف ومٞمحّمؾ ،دول ٕا

 هذا ،وىمٌؾ دقم٤مؤه وصؾ ،شمراٟمزي٧م ظمالص داعٍ  دقم٤م يمٚمام أهنؿ يٗمؽموقن هؿ ذًمؽ؟ هلؿ

 .إـمالىم٤مً  سمف اجلزم إمم ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا سمف ي٘مٓمع أن أُم٤م ،يرضمك

  (.:. 34: 14/ 36/ واًمٜمقر اهلدى)

 تظفر؟ ٓ أن جيب فؾؿرأة طاهرة زيـة افذهب يعد هؾ

 شمٔمٝمر؟ ٓ أن جي٥م ًمٚمٛمرأة فم٤مهرة زيٜم٦م اًمذه٥م يٕمد هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمٝم٤م ىمّمد سمدون فمٝمر ُم٤م إٓ ،شمٔمٝمر ٓ أن جي٥م ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

  (.:. 48: 32/   67/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افقجف ـشػ جقاز ظذ ودٓفتف اخلثعؿقة حديث

 . اًمٜمقر رطمٚم٦م ؾمٚمًٚم٦م ذم طمقًمف ُمٓمقٓ ٟم٘م٤مؿم٤مً  راضمع

  (22:23:51/أ22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 واحلرة إمة ظقرة بغ افتػريؼ ظدم

 وُيَرشم ٥م! اًمرضمؾ قمقرة قمقرِت٤م إُم٦م أن[ ٥ماعمذاه سمٕمض شمٌٜم٧م] [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ًمألضمٜمٌل ومٞمجقز»: وم٘م٤مًمقا  ،سمٕمْمٝمؿ سمف سح ُم٤م هذا سمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ضمقاز ذًمؽ قمغم

 أطمٙم٤مم»ذم اجلّم٤مص ذيمره! شوصمدُّي٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر

 خم٤مًمٗم٦م ُمع ،اًمٗم٤ًمد سم٤مب ومتح ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ  ،ش392/  3ش»اًم٘مرآن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   غم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قم 
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 همض اًمرضم٤مل وقمغم ،اًمتًؽم إـمالىم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شمقضم٥م اًمتل اًمٜمّمقص قمٛمقُم٤مت

 ش.25 - 22ش»اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»يمت٤مسمٜم٤م اٟمٔمر اًمٌٍم

 .(374/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إمة وظقرة احلرة ظقرة بغ افتػريؼ افسـة دم يثبت مل

 ،إُم٦م وقمقرة ،احلرة قمقرة سملم اًمتٗمريؼ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل أنف اقمٚمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمع ذًمؽ ذيمرت وىمد

 .(614/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إمة ظقرة

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:اًمٙمت٤مب حم٤مؾمـ ذيمر ذم اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

ئر خمتص احلج٤مب أن شم٘مريره ُمع أنف ذًمؽ وُمـ  إُم٦م وأن اإلُم٤مء دون سم٤محلرا

 سمٕمض وقء قمغم اعم٠ًمخ٦م ًمٞمٜم٤مىمش يٕمقد وم٢مٟمفش 26 ص» وؿمٕمره٤م رأؾمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ئمٝمر

 يدع ومالش اعمّم٤مًمح ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗم٤مؾمد درء» ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد

 سمٕمد ومٞم٘مقل سمِمٕمره٤م أجْم٤م احلًٜم٤مء إُم٦م سمروز ضمقاز اعمًتٚمزم إـمالىمٝم٤م قمغم اعم٠ًمخ٦م

 : ُمٗمٞمدة شمقـمئ٦م

 ش.  27 ص. »حتتج٥م أن قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمٗمتٜم٦م ُمٜمٝم٤م خي٤مف يم٤من إذا إُم٦م ويمذًمؽ

 يٛمِملم احل٤ًمن اًمؽميمٞم٤مت اإلُم٤مء يؽمك أن اًمرضمؾ أراد ومٚمق: ومٞم٘مقل ذًمؽ ي١ميمد صمؿ

 ُمـ هذا يم٤من يٛمِملم اإلُم٤مء أوئلؽ يم٤من يمام وإوىم٤مت اًمٌالد هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس سملم

 . اًمٗم٤ًمد سم٤مب

 اخلامر يقضمٌقن ٓ اًمذيـ اجلٛمٝمقر سملم وؾمط شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٛمذه٥م هذا وقمغم :أؿقل



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م.  قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ يقضمٌقن اًمذيـ همػم طمزم اسمـ وسملم ُمٓمٚم٘م٤م إُم٦م قمغم

 عمذه٥م شمدل اًمتل أصم٤مر سمٕمض سملم شمقومٞم٘م٤م ذًمؽ إمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذه٥م إٟمام أنف اًمقاوح

 وإن اعمذه٥م وهذا.  آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًم٘م٤مقمدة وسملمش 33  ،26 ص اٟمٔمر» اجلٛمٝمقر

 يمت٤مب ذم رده قمغم اؾمتدًمٚمٜم٤م يمٜم٤م اًمذي اجلٛمٝمقر ُمذه٥م ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب يم٤من

 شم٘مدير ٕن رء ُمٜمف اًمٜمٗمس ذم يزال ومالش.  46 - 42 صش »اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 مجٞمٚم٦م شمٙمقن ؾمقداء أُم٦م ُمـ ويمؿ ٟمًٌل أُمر اًمٗم٤ًمد ظمقف قمٚمٞمف اعمؽمشم٥م اجلامل

 ه١مٓء قمٜمد يمذًمؽ شمٙمقن ٓ ىمد إهن٤م صمؿ اًمٌٞمض ِب٤م يٗمتتـ سمحٞم٨م واًمتٙمقيـ إقمْم٤مء

 . أقمٚمؿ واهلل.  ُمٜمْمٌط همػم وم٤مُٕمر.  اًمًقد ُمـ ضمٜمًٝم٤م سملم قمٜمد مجٞمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م

 [9-8 ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 فؾتػتقش وادسؾؿة ادسؾؿ ظقرة رؤية وافؽاؾرة فؾؽاؾر جيقز هؾ

ٟمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  اًمٖمرسمٞم٦م؟ اًمْمٗم٦م ذم إلظمقا

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 طمتك ُمالسمًٝمؿ خيٚمٕمقا  أن اًمرضم٤مل ي٠مُمروا اًمٞمٝمقد هٜم٤مك اجلن قمٜمد :اًم١ًمال

 يٗمتِمقهؿ؟

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 يٗمتِمقهـ؟ طمتك ُمالسمًٝمـ خيٚمٕمـ أن اًمٜم٤ًمء ي٠مُمرن واًمٞمٝمقدي٤مت :اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًٚمٛملم؟ قمقرة يروا أن واًمٙم٤مومرات ًمٚمٙمٗم٤مر جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .جيقز ُم٤م ٓ :اجلقاب

ٟمٜم٤م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  ذًمؽ؟ هلؿ جيقز هؾ ُمْمٓمريـ: ي٘مقًمقن ؾمٞمدي ي٤م إلظمقا

 .اوٓمرار ذم ُم٤م ٓ :اجلقاب



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اوٓمرار ذم ُم٤م :اجلقاب

 ذم؟ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ( 22: 49: 15/ 222/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقت خارج تؾبسفا أن فؾؿرأة جيقز افتل إفقان ضابط

 [.اًمٌٞم٧م ظم٤مرج شمٚمًٌٝم٤م أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل إًمقان و٤مسمط] :افسائؾ

 ُمالسمس إمم اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ويٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل رء يمؾ اًم٘م٤مقمدة :افشقخ

 .قمٜمٝم٤م اًمٌٕمد ومٞمٜمٌٖمل اًمٜم٤ًمء

  (21 :16 :57/ 663/واًمٜمقر اهلدى) 





 الهساء أمام املسأة عوزة





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مم اًمٜم٤ًمءقمقرة اعمرأة أُم 
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ـ   إذا افـساء أمام افـساء رؿص حؽؿ  افعقرة حيجؿ ما يؾبسـ ـُ

 أن: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل اًمٜم٤ًمء، رىمص ُم٠ًمخ٦م قمغم ؿمٞم  ي٤م اؾمتدراك هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ اًمِم٤مُمل، اًمرىمص أوم٘مف ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم وأن٤م اًمِم٤مُمل، اًمرىمص هق سم٤مًمرىمص اعم٘مّمقد

 قمقرِت٤م، أقمْم٤مء سمٕمض ومتتحجؿ ضمًٛمٝم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ سمٕمض شمرسمط اًمٜم٤ًمء سمٕمض إن: ىم٤مل

 سمٕمْمٝمـ؟ أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص جيقز هؾ إؾم٤مس هذا ومٕمغم

 قمغم وسمٜم٤مءً  اًم٤ًمئؾ، ُمـ سم٠مقمٚمؿ قمٜمٝم٤م اعم١ًمول ُم٤م ًمٙمـ ـمًٌٕم٤م ؿم٤مُمل وأن٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ٓ سم٠منف أرى اعمذيمقر اًمقصػ

 (22:29:26/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

ِ  ماذا  ادرأة أمام وجسدها زيـتفا مـ ظفرتُ  أن ادسؾؿة فؾؿرأة ؾحين

 افؽتابقة؟ أو ةادسؾؿ

ة ؾحَيِ  ُم٤مذا :اعمٚم٘مل  اعمرأة أُم٤مم وضمًده٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ ٔمٝمرشمُ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 اًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ أو ٦ماعمًٚمٛم

 ذم وأزواضمٝمـ اعمًٚمٛملم ٟم٤ًمء ٦مقم٤مُمّ  ٕن :ضمداً  ُمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

 سمٕمض ومٞمف وىمع ،وم٘مٝمل اٟمحراف إمم يٕمقد واًم٥ًٌم ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ ضمداً  ظمٓمػمة همٗمٚم٦م

 وٓ ،اعمذه٥م ذًمؽ إمم اعمٜمتٛملم ُمـ سم٤مًم٘مٌقل ل٘مّ ٚمُ وشمُ  آٟمحراف هذا وؾمٓمر ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 اًمذي اًمٌٚمد ؾمٙم٤من أو اًمٌٚمد قمغم ُمٕمٜمقي٦م ؾمٚمٓم٦م ،ؾمٚمٓم٦م اعمذه٥م ًمذًمؽ يم٤من إذا ؾمٞمام

 .ومٞمف يٕمٞمِمقن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة قمقرة: ي٘م٤مل ي٘مٞمٜم٤مً  سم٤مـمؾ وهذا ي٘م٤مل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ومٗمل 

ة  ٓ ىمقل أوًٓ  هذا ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة سملم ُم٤م: أي ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ يمٕمقرة ًمٚمٛمرأ

 سمؾ ،اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜم٦م وٓ ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ٓ ،اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٓ ،ًمف دًمٞمؾ
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 .رأي هق إٟمام ،اعمقوققم٦م وٓ

 إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،ٟم٘مرأ  ويمٚمٜم٤م ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن خي٤مًمػ ٕنف :سم٤مـمؾ اًمرأي هذا صمؿ 

 َأمْ  اًْمُ٘مْرآنَ  َيَتَدسم ُرونَ  َأوَمال﴿: اًم٘م٤مئؾ سم٠مُمره وٟم٠ممتر -وضمؾ قمز- اهلل سمتقضمٞمف ٟمتقضمف ىمٚمام

 َوٓ﴿: -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- ىمقًمف ذم ُمثالً  ٟم٘مرأ  ومٜمحـ ،[24:حمٛمد] ﴾َأىْمَٗم٤مهُل٤َم ىُمُٚمقٍب  قَمغَم 

ـَ  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  ُمقوع ،اًمِم٤مهد ُمقوع ًمٞمس هذا ،[31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ـَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ذم اًمِم٤مهد ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ي٘مقل أن إمم أو أو ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: أي٦م آظمر ذم -وضمؾ قمز- رسمٜم٤م ٤مئِِٝم ًَ
 ،أي٦م هذه دًٓم٦م ًمٗمٝمؿ[ 31:اًمٜمقر] ﴾ٟمِ

ة ُمع اعمرأة قمقرة حتدد أهن٤م  قمٚمٞمف- ىمقًمف وهل أٓ ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٟمتذيمر أن سمد ٓ ،اعمرأ

 يمٚمٝم٤م اعمرأة: اإلـمالق هذا ُمٕمٜمك شقمقرة اعمرأة» ،شقمقرة اعمرأة»: -واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ سمٜمص إٓ ،أنٗمًٜم٤م قمٜمد ُمـ ىمٞمداً  قمٚمٞمف ؾظِم دْ ٟمُ  أن اإلـمالق هذا ُمع جيقز ومال ،قمقرة

 إمم اًمنة ُمـ اعمرأة ُمع اعمرأة قمقرة أن ذم ٟمص هٜم٤مك ومٝمؾ ،ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م أو رسمٜم٤م يمت٤مب

 .ُمقوقع طمدي٨م ذم وٓ طمتك ،اًمريم٦ٌم

 أي٦م ًمٙمـ ،شقمقرة اعمرأة»: ىم٤مل -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل يم٤من إذا ،آي٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

ـَ  َوٓ﴿: [شمٕم٤ممم اهلل] ىم٤مل ،ووح٧م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  هق ومام ،﴾آسَم٤مئِِٝم

  اًمريم٦ٌم؟ إمم اًمنة ُمـ هق هؾ ،أبٞمٝم٤م ُمع اًمٌٜم٧م قمقرة

 وهذا ،سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ أوؾمع قمقرِت٤م أن شم١ميمد أي٦م ًمٙمـ ،هلذا أصؾ ٓ :اجلقاب

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك قمرومٜم٤م إذا ومٞمام يتٌلم ٌِْدي ـ   ُي : سم٘مقًمف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ﴾ِزيٜمَتَُٝم

ـ  ﴿ ـَ  َوٓ﴿ ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع: أي ﴾ِزيٜمََتُٝم ٌِْدي ـ   ُي  ،اًمزيٜم٦م قملم اعم٘مّمقد ًمٞمس ،﴾ِزيٜمَتَُٝم

 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع وإٟمام

 هق ُم٤م ،هٙمذا أفمٝمرِت٤م ًمق ،اًمٜم٤ًمء قمٜمد إذن ذم هٜم٤م ؼٚمّ ٕمَ يُ  اًمذي اًم٘مرط هذا: ُمثالً  

 .اعم٘مّمقد هق هذا

ـَ  َوٓ﴿ ،حمذوف ُمْم٤مف سمت٘مدير اًمٚمٖم٦م قمٚمامء ي٘مقل يمام اعم٘مّمقد ًمٙمـ  ٌِْدي  ُي

ـ    زيٜم٦م ُمقوع هؾ اًمنة ومقق ُم٤م اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع هل ومام ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي ﴾ِزيٜمَتَُٝم
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 زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اإلسمٓملم حت٧م ُم٤م ،ٓ: اجلقاب ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وًمق ُم٤م؟ يقُم٤مً 

 سمٜمص قمقرة هذا ،ٓ زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اًمٔمٝمر زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اخل٤مسشملم

 ش.قمقرة اعمرأة»: اًم٤ًمسم٘م٦م احلدي٨م

 ُمقاوع إٓ سمدهن٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: شم٘مقل أي٦م :إذاً  

 ذم اًمًقار ،اًمٕمٜمؼ ذم اًمٓمقق ،إىمراط ،طمقى وُم٤م اًمرأس: أن اًمزيٜم٦م ُمقاوع ،زيٜمتٝم٤م

 ُمقاوع ،اًمقوقء ُمقاوع أي ،اًم٘مدُملم ذم اخلٚمخ٤مل ،اًمٕمْمد ذم واًمدُمٚم٩م ،اعمٕمّمؿ

 أظمتٝم٤م أُم٤مم ِب٤م شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل اًمزيٜم٦م ُمقاوع هذه ،اًمقوقء

 إٓ اًمٙم٤مومرة أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ يم٤مًمرضمؾ هل وم٤مًمٙم٤مومرة اًمٙم٤مومرة أُم٤م ،اعمًٚمٛم٦م

 اًمٍماطم٦م ِبذه أي٦م هذه ظمقًمٗم٧م يمٞمػ أدري ُم٤م ،اًمٙمٗملم وإٓ ،وم٘مط اًمقضمف ىمرص

 ،وٕمٞمػ وًمق طمدي٨م هٜم٤مك يم٤من وًمٞم٧م ،ُمٕم٤ميمًتٝم٤م وذم ،أي٦م ُمِم٤مىم٘م٦م ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل طمدي٨م ٟمحـ ىمٞمدٟم٤م يمام ،أي٦م سمف وم٘مٞمد  ،صحٞمح٤مً  فمٜمف: ٟم٘مقل طمتك

 . اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا ،اًم٘مرآن ُمـ أي٦م ِبذه -واًمًالم اًمّمالة

 افـساء أمام ادرأة ظقرة حدود

ة أُم٤مم اعمرأة ًم٤ٌمس ذوط وٛمـ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م  وٓ ػِِم يَ  ٓ أنف... اعمرأ

 ؟ؿًّ جُمَ  وهمػم ػِّم يَ 

ة ُمع اعمرأة قمقرة تحديدسم٤مًم ًمديٜم٤م ًمٞمس: أوًٓ  :اًمِمٞم   .أي٦م هذه ؾمقى اعمرأ

 .أي٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمؾ ؿم٠من هق يمام هلل واحلٛمد ،واًمؼميم٦م اخلػم ومٞمٝم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞم 

 أُمر ومٞمٝم٤م اًمتل أي٤مت سمٕمض أذه٤مٟمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م إذا ٕنٜم٤م :احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ أي٤مت

ة ٤َم َي٤م﴿ ٤مً ضمٚم٤ٌمسم قمٚمٞمٝم٤م شمْمع سم٠من اعمرأ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
 اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ُيْدٟملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [.59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم
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ة سمدن مجٞمع يًؽم اجلٚم٤ٌمب أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم  ،ىمدُمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م ُمـ اعمرأ

 أي٦م يمذًمؽ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص وهق أٓ ئفاؾمتثٜم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م طم٤مؿم٤م

ـَ ﴿: إظمرى سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  واضمٌل ُمـ أرى وأن٤م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

ة ُمع اعمرأة قمقرة حتديد أو اًم١ًمال يم٤من وإن ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ،ريمِّ ذّ أُ  أن  .اعمرأ

 ....صم٤مين ؾم١مال ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 يٕمؼم واًماليت ،اًمّم٤محل٤مت اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  سم٠من أذيمر أن أريد أن٤م :اًمِمٞم 

 آظمر ؿمٞمئ٤مً  اجلٚم٤ٌمب ُمع قمٚمٞمٝمـ ومرض وضمؾ قمز اهلل أن يٜمًلم ،اعمٚمتزُم٤مت اًمٞمقم قمٜمٝمـ

ة ومقاضم٥م ،اخلامر اؾمٛمف  قمغم ،ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة خترج أن سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا أهن٤م اعمرأ

 .اجلٚم٤ٌمب اخلامر وقمغم ،اخلامر رأؾمٝم٤م

 أي٦م إمم ٟم٠ميت ومحٞمٜمام ،واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمرأس أجْم٤مً  يًؽم اجلٚم٤ٌمب أن قمرومٜم٤م وإذا 

ـَ  َوٓ﴿: قمٜمٝم٤م اعمًئقل ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمََتُٝم ـ   إِ  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ة أن ذهٜمٜم٤م ذم ىم٤مم ىمد يٙمقن ،أيتلم ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ذهٜمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا   اعمرأ

 ،سمف ًٛمحيُ  مل ُم٤م يٌ٘مك ،ِبذا يًٛمح ومحٞمٜمام ،ذيمرٟم٤م ُم٤م إٓ يمٚمٝم٤م ُمًتقرة شمٙمقن أن جي٥م

 .ؾمؽمه جي٥م أنف وقمغم قمقرة أهن٤م قمغم يٌ٘مك

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٢مذا ـ   ُيٌِْدي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم   َأوْ  آسَم٤مئِِٝم
ِ
ـ   آسَم٤مء ﴾ سُمُٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: ي٘مقل أن إمم[ 31:اًمٜمقر] ٤مئِِٝم ًَ
 .[31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

 مرَ حَمْ  ٕي جيقز ٓ ويمام ،أي٦م أول ذم يم٤معمح٤مرم أي٦م ظم٤ممت٦م ذم اًمٜم٤ًمء ضمٕمؾ: إذاً  

ة شمٔمٝمر أن اعمح٤مرم هذه ُمـ  .اًمزيٜم٦م ُمقاوع إٓ ضمًده٤م يمؾ ؾم٤مشمرة إٓ أُم٤مُمف اعمرأ

 ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م: وهق ،أظمر اًمٌمء ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

 اًمزيٜم٦م؟ ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م! قمٗمقاً  اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع

 : ىمقٓن أي٦م هذه ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء ًمٚمٕمٚمامء

ـَ  َوٓ﴿ ،أي٦م فم٤مهر اعم٘مّمقد أن: أطمدمه٤م ٌِْدي ـ   ُي  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم
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 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع يٌديـ وٓ: اًمث٤مين اًم٘مقل

 اعمٕمٜمل يم٤من إذا ٕنف إول: اًم٘مقل ُمـ وأؿمٛمؾ أقمؿ اًمث٤مين اًم٘مقل هذا أن أرى وأن٤م

 ،اعمقاوع ذم اًمزيٜم٦م دظمٚم٧م ُمزيٜم٦م اعمقاوع هذه ويم٤مٟم٧م ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي٦م ُمـ

ة وم٢مذا ،ٟمٗمًٝم٤م اًمزيٜم٦م: ي٘مقل اًمكم اًم٘مقل اظمؽمٟم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك ،مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس وًمٞمس  اعمرأ

 ..ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ قمٜم٘مٝم٤م ذم اًمٕم٘مد وٕم٧مو ىمد شمٙمـ مل ُمثالً 

  ؟...ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوٓ﴿ إٟمف: اًمث٤مين اًم٘مقل.ٓ:اًمِمٞم  ـ   ُيٌِْدي  اًم٘مقل هذا قمغم ٟمٗمًٝم٤م اًمزيٜم٦م ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 ،اًمزيٜم٦م ُمقوع شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جي٥م مل وم٢مذا ،اظمؽمٟم٤مه اًمذي اًم٘مقل: اعمٕمٜمك..ُمٕمٜم٤مه٤م

 .اعمقوع قمغم هل اًمتل اًمزيٜم٦م ٔمٝمرشمُ  أن جيقز ٓ أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 ،ًمٚمٜم٤ًمء وإٓ ،اعمح٤مرم هل١مٓء إٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 يمٚمٝمؿ ،اًمًٚمػ قمٚمامء ضمرى اًمتٗمًػم هذا قمغم ،اعمًٚمامت هـ ِب٤م اعم٘مّمقد  ٟم٤ًمئٝمـ

 ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء سملم ظمالف ٓ ،ُمًٚمامت: أي ٟم٤ًمئٝمـ طمقل اعم٘مّمقد أن قمغم ضمروا

 َأوْ ﴿: ىم٤مل طمٞم٨م ضمديد سمرأي ضم٤مء اهلل رمحف اعمقدودي إؾمت٤مذ ضم٤مء طمتك ،أبداً  هذا

ـ   ٤مئِِٝم ًَ
 وقمغم ،ُمنميم٤مت يم٤مومرات يمـ وًمق ،اإلؾمالم سم٠مظمالق اعمتخٚم٘م٤مت: يٕمٜمل ﴾ٟمِ

 سم٠مظمالق ُمتخٚم٘م٤مت همػم ًمٙمٜمٝمـ ،ُمًٚمامت ٟم٤ًمء يمـ إذا: ي٘مقل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 اعمًٚمامت، ٤مءاًمٜمً ُمـ اجلٜمس هذا أُم٤مم ٔمٝمرشمَ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اإلؾمالم

 :اصمٜملم ُٕمريـ ح٤مذا؟ ُمرضمقح اًمرأي هذا ًمٙمـ

ـ   َأوْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف:..إول إُمر ٤مئِِٝم ًَ
 ٟم٤ًمء إمم اًمٜم٤ًمء أو٤مف[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ـَ  َوٓ﴿: سم٘مقًمف ظم٤مـمٌٝمـ اًماليت اعمًٚمامت ٌِْدي  اًماليت اًمٜم٤ًمء هـ؟ ُمـ[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُي

٤َم َي٤م﴿: ىمٌؾ ُمـ ذيمرن ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

 [.59:إطمزاب]

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤م إذاً  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ،أي٦م آظمر إمم ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: ظم٤ممتتٝم٤م ذم ىم٤مل صمؿ ٤مئِِٝم ًَ
 .إول اًمقضمف هذا ،اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء: ومٞمٕمٜمل ﴾ٟمِ



   ة أُم٤مم اًمٜم٤ًمءقمقرة اعمرأ    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وهق ،سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف دون اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم ًػمٗماًمت قمٚمامء اشمٗم٤مق: اًمث٤مين واًمقضمف

 ٕهنؿ اًمًٚمػ: قمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ قمام اخلروج جيقز ٓ أنف: اًمتٗمًػم أصقل ىمقاقمد ُمـ

 .آظمره إمم.. و.. و وأديـ وأوم٘مف أقمٚمؿ ؿمؽ سمال

ُمر يم٤من إذا  ،اعمح٤مرم أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،يمذًمؽ وهق يمذًمؽ ٕا

  اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع هل ومام ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع وم٘مط ٢مفمٝم٤مرسم إٓ اعمًٚمٛم٦م اعمرأة وُمثٚمٝمؿ

 ُمقوع واًمٕمٜمؼ ،إىمراط ُمقوع ُمثالً  اًمرأس وم٢من ،طمقى وُم٤م اًمرأس: ذًمؽ أول

 ُمـ صمؿ ،ُمٕمٚمقم هق يمام أظمرى زيٜم٦م أو ،اعمِمط قمٚمٞمف يقوع ىمد اًمرأس صمؿ ،اًمٓمقق

 .اعمٕمّمؿ طمٞم٨م ،إؾم٤مور اًمزيٜم٦م ُمقاوع

 هل وهذه ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع هل وهذه ،اخلٚمخ٤مل ُمقوع: اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ و

 أُم٤مم ًمٚمّمالة شمتٝمٞم٠م أن شمريد طمٞمٜمام ،قمٜمٝم٤م شمٙمِمػ أن اعمرأة شمْمٓمر اًمتل اعمقاوع

 ،آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م يمام اًمٕمقرة قمغم سَمِ٘مَل  ذًمؽ ؾمقى ُم٤م ،ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت أُم٤مم يمذًمؽ ،حم٤مرُمٝم٤م

ة ُمع اعمرأة قمقرة سم٠من: ي٘مقل وُمـ  ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ يمٕمقرة اعمرأ

 ذم وٓ طمتك ،اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم ٓ ،ًمف أصؾ ٓ ىمقل ومٝمذا

 ُمـ اًم٘مقل هذا ي٘مقل ُمـ قمٜمد ذًمؽ ُمع ،وآؾمتٜم٤ٌمط اًمرأي هق إٟمام ،وٕمٞمػ طمدي٨م

 سم٠من اًمتٍميح ،اعمٍمي جٞمؿٟمُ  ٓسمـ شاًمرائؼ اًمٌحر» يمت٤مب ُمثؾ ذم ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض

 اًمزيٜم٦م إفمٝم٤مر أب٤مطم٧م اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م يم٠مُمثٚم٦م: يٕمٜمل قمقرة وهق ،قمقرة اعمرأة صدر

ة  ًمٞمس فمٝمره٤م ذم ،زيٜمف اعمرأة صدر ذم هٜم٤مك ًمٞمس فأن وُمٕمٚمقم ،اعمح٤مرم أُم٤مم ًمٚمٛمرأ

 قمـ يٜمحرومـ: يٕمٜمل اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  أن ئمٝمر وًمذًمؽ ،ُمثالً  إسمٓمٝم٤م ذم ،زيٜم٦م هٜم٤مك

 قمـ ومْمالً  أظمتٝم٤م أو أُمٝم٤م أُم٤مم اًمِمٞم٤مل اًم٘مٛمٞمص ذم وطمدهـ دمٚمس إٟمام ،أي٦م هذه

 ...أظمٞمٝم٤م

 سيح ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ احل٘مٞم٘م٦م نإ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م: اًمث٤مين اًمٌمء ،رء هذا

 ،ذيمره أي٦م ذم ضم٤مء مم٤م رء ُمٜمف يٗمٝمؿ طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ًمٙمـ ،أي٦م هذه ُمـ أيمثر

 همالم وُمٕمف قم٤مئِم٦م سمٞم٧م إمم يقُم٤مً  ضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ ذم داود أبق يرويف طمدي٨م

 حترضم٧م ومٙم٠مهن٤م ،ُمْمٓمجٕم٦م وهل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمغم اًمدظمقل ذم اؾمت٠مذن ،هل٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء 
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 قمـ يم٤مؿمٗم٦م ،اًمرأس يم٤مؿمٗم٦م ُمْمجٕم٦م يم٤مٟم٧م ،همالُمٝم٤م وُمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أبٞمٝم٤م دظمقل ُمـ

  شوهمالُمؽ أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ سُمٜمٞم٦م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،وؾم٤مىمٞمٝم٤م ىمدُمٞمٝم٤م

 احلدي٨م هذا ،ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمرى أن هل٤م جيز مل آظمر ؿمخص هٜم٤مك يم٤من ًمق إٟمف: ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا

 قمٜمدي ُم٤م هذا ،اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمًػم ي١ميد ضمزئل شمٗمًػم ٟمٕمتؼمه أن يٛمٙمـ

سمف  .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ضمقا

  (22: 22: 38/ 121/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة مع وظقرهتا حمارمفا مع ادرأة ظقرة

ن٤م :ُمداظمٚم٦م ة ُمع اعمرأة قمقرة ذم يمثػماً  ظمالوم٤مً  ،اعمذاه٥م وم٘مف يمت٥م ذم ىمرأ  ،اعمرأ

 .اً؟ظمػم اهلل ضمزايمؿ ،هذا شمقوٞمح ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ ومٜمرضمق ،حم٤مرُمٝم٤م ُمع اعمرأة وقمقرة

 أي٦م ؾمقى ،اًم١ًمال هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  َأوْ ﴿: ىم٤مل طمتك[ 31:اًمٜمقر] ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   ٤مئِِٝم ًَ
 [.31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ة أن شمٌلم ومٝمل ،اًم١ًمال ل٘مّ ؿِم  قمـ اجلقاب دمٛمع وم٤مٔي٦م  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز إٟمام اعمرأ

 ،ذًمؽ ُمـ أيمثر رء وٓ ،وم٘مط اًمزيٜم٦م ُمقاوع اعمًٚمامت ٟم٤ًمئٝم٤م وأُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم

 ُمثالً  وٟميب ،ُمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ٟمزًم٧م يقم إول اًمٕمٝمد ذم اًمزيٜم٦م وُمقاوع

 .جمًداً 

 مل ،هلل واحلٛمد اًمزُم٤من هذا ذم وٓ اًمزُم٤من ذاك ذم ٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ يٙمـ مل

ة شمٔمٝمر أن اًمزُم٤من وم٤ًمد يّمؾ  .ًمثديٞمٝم٤م سمتزيٞمٜمٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم اعمرأ

ـَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ذم يدظمؾ ٓ: إذاً  ٌِْدي ـ   ُي  مل اًمّمدر ٕن صدره٤م:: يٕمٜمل ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 .ًمٚمزيٜم٦م ُمقوٕم٤مً  أي٦م ٟمزًم٧م يقم يٙمـ

 ُمـ ٟمًٛمٕمف واًمذي اًمِم٤مئع اًم٘مقل أن ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م وُمـ 



   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ة ُمع اعمرأة قمقرة أن ،اإلذاقم٤مت سمٕمض وُمـ اعمِم٤مي  سمٕمض  ُمع اًمرضمؾ يمٕمقرة اعمرأ

 أي٦م ٕن اًمٙمريٛم٦م: أي٦م هلذه خم٤مًمػ سم٤مـمؾ ىمقل ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ: أي اًمرضمؾ

ة أن ًمٜم٤م شمقوح اًمتل ،آي٤مت ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مت ـمٌٕم٤مً  ُمع شمٕمٜمل  وضمٝمٝم٤م ذم طمتك ،قمقرة اعمرأ

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد ويمٗمٞمٝم٤م

ـَ  َوٓ﴿: صدده٤م ذم يمٜم٤م اًمتل أي٦م ىم٤مًم٧م صمؿ ،قمقرة هل يم٤مٟم٧م إذا: إذاً  ٌِْدي  ُي

ـ    أن هل٤م جيقز سم٠منف ضمئتؿ أجـ ُمـ: وم٢مذاً  ،إظمػم ذم وٟم٤ًمئٝمـ ٔسم٤مئٝمـ إٓ ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 ذم طمتك ،ُم٤م يقُم٤مً  ًمٚمزيٜم٦م ُمقـمٜم٤مً  يٙمـ مل ذًمؽ ويمؾ ،فمٝمره٤م وقمـ صدره٤م قمـ شمٙمِمػ

 .اًمٗم٤مؾمد اًمزُم٤من هذا

 ىمقل يمؾ ٕن احل٤مئط: قمرض سمف ييب أن جي٥م اقمت٘م٤مدي ذم ىمقل هذا: إذاً 

 يٕمرج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ مم٤م ومذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م أو اهلل يمت٤مب ظم٤مًمػ

 :اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام ،إًمٞمف ي٠موي أن أو قمٚمٞمف

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس    ٤مسم٦مـــــــــــاًمّمح ٤ملـــىم     قًمفـــــــرؾم       ٤ملـــىم     اهلل  ىم٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي       وسملم قلـــــــاًمرؾم سملم     ؾمٗم٤مه٦م     ًمٚمخالوم٦م ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف     اًمتٕمٓمٞمؾ     ُمـ طمذراً     ٤مـــــــوٟمٗمٞمٝم     اًمّمٗم٤مت ضمحد وٓ يمال

 وىم٤مل.. اًمٕم٤ممل ىم٤مل.. اًمِمٞم  ىم٤مل: شم٘مقل أن٧م ،ويمذا يمذا اهلل ىم٤مل: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُمًٚمؿ ُمـ يّمدر أن يٜمٌٖمل ٓ هذا ،اعمذه٥م

ة ُمع اعمرأة وقمقرة ،اعمح٤مرم ُمع اعمرأة ُمقوع أؾم٤مس هل أي٦م هذه: وم٢مذاً   ،اعمرأ

: هق ُم٤م. يقُمئذ اًمزيٜم٦م ُمقوع يم٤من ُم٤م إٓ اجلٜمًلم هذيـ أُم٤مم شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ومال

 اًمتل واخلالظمٞمؾ ،واًمدُمٚم٩م أؾم٤مور واًمذراقم٤مت ،اًمٕمٜمؼ وُمٜمف ،طمقى وُم٤م اًمرأس

 جيقز هذا ،هذه اخلالظمٞمؾ ُمقوع اًم٤ًمق ُمـ ؿمقي ُمع إىمدام ،اًمرضمٚملم قمغم شمقوع

 اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس ذًمؽ ؾمقى ُم٤م ،اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م وأُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم شمٌديف أن ًمٚمٛمرأة

 حت٧م ُم٤م ُمٜمٝم٤م وئمٝمر ،قمْمده٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر ،أيمامم ًمف ًمٞمس اًمذي ،ي٘مقل قمٜمدٟم٤م اًمِمٞم٤مل

 ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل حلرُم٤مت اٟمتٝم٤مك يمٚمف ومٝمذا ،وفمٝمره٤م ،صدره٤م ُمٜمٝم٤م وئمٝمر ،إسمٓمٝم٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء 

 

223 

 .جيقز ٓ مم٤م وهذا

 سملم شمٙمقن أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ؾمٌؼ اًمذي اًم١ًمال ذم ًمٚمتقوٞمح زي٤مدة :ُمداظمٚم٦م

 ٟمّمػ إمم ـمقًمف وهق ،يمؿ ٟمّمػ وسم٤مًمثقب اًمرأس طم٤مهة حم٤مرُمٝم٤م وسملم ٟم٤ًمئٝم٤م

 ُمثاًل؟ اًم٤ًمق

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر ٓ أهن٤م دام ُم٤م جيقز وسم٤مظمتّم٤مر ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام هق اجلقاب :اًمِمٞم 

 . اًمزيٜم٦م أُم٤ميمـ همػم

 ،جيقز يمذًمؽ واًمرأس ،يمذًمؽ جيقز اخلالظمٞمؾ وُمٙم٤من ،إسمدائٝمام جيقز وم٤مًمذراقم٤من

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،هل٤م اهلل ّن يَ  وىمد ٟمٗمًٝم٤م قمغم ددّ َِم شمُ  أن اعمرأة قمغم جي٥م وٓ

 وُمٕمف ،ومراؿمٝم٤م قمغم ُمْمٓمجٕم٦م وهل وم٤مـمٛم٦م قمغم يقُم٤مً  دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح

 أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ اسمٜمتل ي٤م: وم٘م٤مل ،ًمتتًؽم وم٤ًمرقم٧م ،هل٤م قمٌد اًمًالم قمٚمٞمف

 .وهمالُمؽ

 شمٌدي أن هل٤م جيقز ،اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م أُم٤مم سمدهن٤م يمؾ شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م ٓ: وم٢مذاً 

: ي٘مقًمقن يمام إُمر ٕن ٟمٗمًٝم٤م: قمغم شمِمدد أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ جي٥م وٓ ،هل٤م اهلل أضم٤مز ُم٤م

 .لرظمِّ يُ  اًمِمد يمثر

 (22: 26: 41/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 18: 22/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 

 افـساء أمام افؼصر افثقب فبس

 وُم٤م ،ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  أو اًم٤ًمق يٙمِمػ اًمذي اًم٘مّمػم ًمٚمثقب اعمرأة ًمٌس :اًم١ًمال

 هق هؾ ،إزي٤مء جمالت ذم اعمقضمقدة اًمٖمرسمٞم٦م اعمقديالت ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء شم٠مظمذه

 حم٤مرُمٝم٤م؟ همػم أُم٤مم سمزيٜم٦م ُمتؼمضم٦م همػم يم٤مٟم٧م إذا اًمتِمٌف سم٤مب ُمـ

 ًم٤ًمىمٝم٤م ؾم٤مشمرة همػم وهل ُمتؼمضم٦م همػم يمٞمػ ،شمٜم٤مىمض ومٞمف يم٠منف أدري ُم٤م :اًمِمٞم 



   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .سم٤مجلٚم٤ٌمب

 .يٕمٜمل اًمٜم٤ًمء سملم :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء سملم يم٤من اًم١ًمال هق ،اًمٜم٤ًمء سملم :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء سملم اعم٘مّمقد هق :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء سملم اعم٘مّمقد :اًمِمٞم 

 ٟم٤ًمئل اضمتامع أو ُمثالً  ٟم٤ًمئٞم٦م طمٗمٚم٦م ذم وشمتزيـ شمتجٛمؾ اًمٜم٤ًمء سمٕمض ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٘مّمػم ومتٚمٌس

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞم 

ة اهلل أب٤مح سمام اًمتٛمًؽ هل اًمتزُم٧م إذا أنف :أن اجلقاب   أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأ

 .ذًمؽ هل٤م ضم٤مز ،وم٘مط ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت

 ومٞمجقز ،اًمٜم٤ًمء سملم قمقرة ًمٞمس ،أىمؾ أو اًم٤ًمق ٟمّمػ اًم٤ًمق أن ُمثالً  يرى ومٛمـ 

 .اعمحرُم٦م اًمٕمقرة شمٔمٝمر مل ٕهن٤م :ضمقارب سمدون وًمق اًم٘مّمػم سم٤مجلٚم٤ٌمب شمٔمٝمر أن هل٤م

 يمٚمف ذراقمٝم٤م ًمٙمـ ،ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ـمقيؾ ىمٛمٞمص سمٗمًت٤من فمٝمرت إذا ُمثالً  ًمٙمٜمٝم٤م 

ة أبٞمح مم٤م ًمٞمس هذا ٕن :شمؼمج وهذا ،طمرام هذا ،ُمٙمِمقف  سمٜم٤مت أُم٤مم شمٔمٝمره أن ًمٚمٛمرأ

 .اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ،وٟم٤ًمئٝم٤م ضمٜمًٝم٤م

 (22: 22: 31/ 321/ واًمٜمقر اهلدى)



 البيت خازج الثياب خلع





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ظمٚمع اًمثٞم٤مب ظم٤مرج اًمٌٞم٧م 
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 هق إكام بقتفا ؽر دم  ثقاهبا وضع مـ ادرأة ترهقب مـ ادؼصقد

 ؾجائز وكحقه اخلامر وضع أما افتعري

ـِ  َُم٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]  زوضِمٝم٤م سَمْٞم٧ِم  هَمػْمِ  ذِم  مِخ٤مَره٤م شَمٜمِْزعُ  اُْمَرأَةٍ  ُِم

ؽْمَ  يَمِمٗم٧م إِٓ ًِ ٤م َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمََٝم٤م ومٞماَم  اًم  .ُمٜمٙمرش. رِبِّ

ُ  َريِضَ  قم٤مئِم٦م قمـ اعمٚمٞمح أيب ـمريؼ ُمـ احلدي٨م صح وىمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  قَمٜمَْٝم٤م اّلل 

 اًمدرداء أم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف .شمخ٤مره٤م» :ُمٙم٤من... شصمٞم٤مِب٤م» :سمٚمٗمظ ٟمحقه ُمرومققم٤مً 

 صش»اًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم خمرضم٤من ومه٤م ،صحٞمح ُمٜمٝمام يمؾ وإؾمٜم٤مد .سمف.. .ُمرومققم٤مً 

 ذم خمرج وهق ،ؾمٚمٛم٦م أم قمـ آظمر سم٢مؾمٜم٤مد ورويش. اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 141 - 142

ُ  َريِضَ  اًمدرداء أم قمـ طمًـ وسمًٜمدٍ   ،ش136/195 صش »اعمرام هم٤مي٦م»  قَمٜمَْٝم٤م: اّلل 

 :سمٚمٗمظ ُمٜمٙمر ،شصمٞم٤مِب٤م» :سمٚمٗمظ حمٗمقظ وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م: .ؿمئ٧م إن هٜم٤مك ومراضمٕمف

 ُمـ يٛمتٜمٕمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتٜمٓمٕم٤مت سمٕمض أن سمٚمٖمٜمل وم٘مد ظمرضمتف: وًمذًمؽ .شمخ٤مره٤م»

 هلـ اهلل رظمّمف خل٤مًمٗمتف ذًمؽ: أنٙمر ومٙمٜم٧م ،سمٞمتٝم٤م همػم ذم اعمًٚمامت أُم٤مم اخلامر ووع

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  أن إمم ،أي٦م ﴾...َآسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿ :ىم٤مل ٤مئِِٝم ًَ
 هذا وضمدت طمتك! اًمتِمدد؟ ذاك ؾم٥ٌم قمـ أت٤ًمءل ومٙمٜم٧م  ،﴾ٟمِ

 سمٙمقر رهمداء»: شم٠مخٞمػ... شاعمًٚمٛم٦م أظمتل طمج٤مسمؽ» رؾم٤مًم٦م ذم ورأجتف ،اعمٜمٙمر احلدي٨م

 وأهن٤م ،اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم وُمتِمددة ُمتحٛم٦ًم أهن٤م رؾم٤مًمتٝم٤م ُمـ زم ويٌدو  ،شاًمٞم٤مىمتل

 ُمـ وهمػمه اًمتقجيري اًمِمٞم  وراء شمريمض وأهن٤م ،ووم٘مٝمٝم٤م سم٤مًمًٜم٦م قمٜمده٤م قمٚمؿ ٓ

 ش29 - 28 ص» ٟم٘مٚم٧م ىمد ورأجتٝم٤م ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ سمتحريؿ اًم٘م٤مئٚملم اعمتِمدديـ

 !هلٞمٕم٦م سم٤مسمـ إي٤مه إقمالًمف شمذيمر أن دون ًمٚمٛمٜمذري:شاًمؽمهمٞم٥م» يمت٤مب ُمـ اًمؽممج٦م طمدي٨م

 ضمٝمدي أىمَم ومٞمف قمٜمٞم٧م وًم٘مد» :يُمَتْٞمٌٝم٤م ُم٘مدُم٦م ذم ًم٘مقهل٤م يِمٝمد اًمٗمٕمؾ هذا ومٝمؾ

 طم٤مدي٨م وإ ،اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٤مت ذًمؽ قمغم ُمًتدًم٦م اًمث٤مسم٧م: اًمّمحٞمح هق ُم٤م ٕىمدم

 احلدي٨م شمٕمرف ُم٤م واعم١مًمٗم٤مت اعم١مًمٗملم ُمـ يمٖمػمه٤م هل أم !؟شاًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م



   ظمٚمع اًمثٞم٤مب ظم٤مرج اًمٌٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اعمرأة شمرهٞم٥م ُمـ اعم٘مّمقد أن واقمٚمؿ .اعمًتٕم٤من واهلل! اهلقى؟ واومؼ سمام إٓ اًمّمحٞمح

 جيقزهل٤م ٓ مم٤م سمٕمْمٝم٤م: أو يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ اًمتٕمري هق إٟمام سمٞمتٝم٤م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م شمْمع أن

 دظمقل ُمـ هنٞمٝمـ قمـ يمٜم٤مي٦م وهق ،همػمهـ قمـ ومْمالً  اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أُم٤مم ٟمزقمف

 وم٘م٤مل ،احلدي٨م ومٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ذيمرت اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ قمغم يدل يمام اًمًقق: مح٤مُم٤مت

ُ  َريِضَ  قم٤مئِم٦م قمغم اًمِم٤مم أهؾ ُمـ ٟمًقة دظمؾ :اعمٚمٞمح أبق  أنتـ؟ ممـ: وم٘م٤مًم٧م قَمٜمَْٝم٤م اّلل 

 :ىمٚمـ احلامم؟ ٟم٤ًمؤه٤م شمدظمؾ اًمتل اًمٙمقرة ُمـ ًمٕمٚمٙمـ: ىم٤مًم٧م. اًمِم٤مم أهؾ ُمـ: ىمٚمـ

ُ  َصغم   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين أُم٤م: ىم٤مًم٧م. ٟمٕمؿ  اُمرأة ُمـ ُم٤م» :ي٘مقل َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

  .ششمٕم٤ممم اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م[ ؾمؽم] هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م: همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ختٚمع

 .(472-472/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظفد دم ادديـة دم احلاممات وجقد

٤َم[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]  َوؾَمَتِجُدونَ  ،اًْمَٕمَجؿِ  َأْرُض  ًَمُٙمؿْ  ؾَمُتْٗمَتُح  إهِن 

َُم٤مُت : هَل٤َم ُيَ٘م٤مُل  سُمُٞمقشًم٤م وِمٞمَٝم٤م ضَم٤مُل  َيْدظُمَٚمٜم َٝم٤م وَماَل  ،احْلَام  ٓ   اًمرِّ ُُزرِ  إِ ْٕ ٤مءَ  َواُْمٜمَُٕمقَه٤م ،سم٤ِم ًَ ٓ   ،اًمٜمِّ  إِ

٤مءَ  وْ أَ  َُمِريَْم٦مً  ًَ  .وٕمٞمػش. ُٟمَٗم

 اسمـ ُمـ قمج٧ٌم وًم٘مد ،ضمداً  وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ومٝمذا ،وسم٤مجلٛمٚم٦م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمد ،قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ووم٤مشمف ،قمدي اسمـ همػم يروه ومل ،قمٚمٞمف اىمتٍم يمٞمػ اجلقزي

 ِبذا وهمػمه اخلٓمٞم٥م اطمتج٤مج ُمٜمف وأقمج٥م !احلٗم٤مظ؟ ُمـ اًمٖمٗمػم اجلٛمع ذًمؽ رواه

 ذًمؽ ذم خم٤مًمٗملم :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم سم٤معمديٜم٦م يٙمـ مل احلامم أن قمغم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 وم٘م٤مل ،احلامم ُمـ ضم٤مءت وىمد ًم٘مٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمٍميح اًمٙمؼمى اًمدرداء أم طمدي٨م

ة ُمـ ُم٤م» :ملسو هيلع هللا ىلص هل٤م  ُمـ اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م: همػم ذم صمٞم٤مِب٤م شمٜمرع اُمرأ

 - إىمؾ قمغم طمًـ أطمده٤م ـمرق: صمالصم٦م ُمـ قمٜمٝم٤م ضم٤مء صحٞمح طمدي٨م وهقش.  ؾمؽم

ه يمام   .ش3442ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم ُمًٌٓم٤مً  حم٘م٘م٤مً  شمرا

 قمـ ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ اًمزسمٞمدي صمٜم٤م: قمكم سمـ ُمًٚمٛم٦م أجْم٤مً  يرويف واحلدي٨م

/ 284/ 22ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف .ُمرومققم٤مً  يمرب ُمٕمدي سمـ اعم٘مدام
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 وهق ،- اخلِمٜمل: وهق - قمكم سمـ ُمًٚمٛم٦م آومتف ضمدًا: وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذاش. 671

 وىمد... ش: »278/ 1» اهلٞمثٛمل وىم٤مل. - واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ىم٤مل يمام - ُمؽموك

 .ششمريمف قمغم أمجٕمقا 

 .(732/ 14/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾؼد زوجفا بقت ؽر دم ثقاهبا خؾعت امرأة أيام»: حديث ؾؼف

 «اهلل شس هتؽت

ة إيام»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ُمداظمٚم٦م  همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ظمٚمٕم٧م اُمرأ

 اعمرأة قمقرة طمدود هل وُم٤م ،احلدي٨م ذح رضم٤مء شاهلل ؾمؽم هتٙم٧م وم٘مد زوضمٝم٤م سمٞم٧م

 واًمٙم٤مومرات؟ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أُم٤مم

ًٓ  :اًمِمٞم  د إٟمام احلدي٨م: أو  شمتٕمرى أن.. احلامم شمدظمؾ أن: أي ،صمٞم٤مِب٤م سمقوع يرا

 أو ضمػماهن٤م سمٕمض دار ذم وإٟمام احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م داره٤م ذم ًمٞمس واحلامم ،احلامم ًمتدظمؾ

ة ومٝمذه ،اعمح٤مرم همػم ُمـ أىم٤مرِب٤م  شمْمع أن أُم٤م ،اًمققمٞمد هذا[ ومٞمٝم٤م] ضم٤مء اًمتل هل اعمرأ

 هٜم٤م اًمثٞم٤مب ومقوع ،احلدي٨م ِبذا اعم٘مّمقد هق ومٚمٞمس اعمًٚمامت أظمقاِت٤م سملم مخ٤مره٤م

ة شمٕمري قمـ يمٜم٤مي٦م وهق ،اًمثٞم٤مب يمؾ: أي ،ُمٓمٚمؼ  .احلامم ًمدظمقل اعمرأ

 اًمًٞمدة هل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م روى اًمذي أن: اعمٕمٜمك هذا قمغم يدل ومم٤م

 هـ؟ اًمٌالد أي ُمـ: وم٠ًمخٝمـ ،اًمٜمًقة سمٕمض زاره٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 هذا ذيمرت صمؿ احلامم ٟم٤ًمؤه٤م يدظمؾ اًمتل هذه اًمٌٚمدة.. وم٘م٤مًم٧م ،محص ُمـ: وم٘مٚمـ

ةاعم أن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م  أهٚمٝم٤م أو زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م إذا رأ

 ش. رِب٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م وم٘مد

 اًمرأس قمدا ُم٤م قمقرة يمٚمٝم٤م ومٝمل: اعمًٚمٛم٦م ٝم٤مأظمت ُمع اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة أُم٤م

 ذًمؽ ؾمقى وُم٤م ،اخلٚمخ٤مل ُمقوع مه٤م طمٞم٨م ،اًمٙمٕمٌلم ومقق وُم٤م واًم٘مدُملم واًمذراقملم
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 ُمـ أو ،ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ ذًمؽ يم٤من وًمق ،سمدهن٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل اعمقاـمـ ُمـ ذًمؽ ؾمقى قمام ومْماًل  قمْمده٤م

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل طمتك ،سمٓمقهل٤م أي٦م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: آظمره٤م ٤مئِِٝم ًَ
 أي٦م هذه ٟمزول قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل وم٤معمقاوع[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

 قمـ ومْماًل  ،شمٔمٝمره٤م أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمتل اًمٕمقرة ُمـ ومٝمل ًمٚمزيٜم٦م ُمقاوع

ة أُم٤مم شمٔمٝمر أن جيقز ٓ أنف  .إضمٜمٌل اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ اًمٙم٤مومرة اعمرأ

ة ُمع اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة طمدود هق هذا  اًمٗم٤ًمد شمٕمٚمٛمقن هٜم٤م وُمـ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 قمـ يٙمِمٗمـ طمٞم٨م اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم سملم طمتك اًمزُم٤من هذا ذم اعمٜمتنم

 اًم٘مّمػمة اًم٘مٛمّم٤من أو ،اًمٕمْمد شمًؽم ٓ اًمتل اًم٘مٛمّم٤من ًمًٌـ ىمد يٙمـ وىمد ،ـٝمأذرقم

 .اًم٘مرآن سم٠مطمٙم٤مم آهتامم وقمدم آؾمتٝمت٤مر ُمـ يمٚمف هذا ،اًم٤ًمىملم شمًؽم ٓ اًمتل

 (21:24:19/ (ب26) ضمدة ومت٤موى)

 .«زوجفا بقت ؽر دم ثقاهبا كزظت امرأة أيام» :حديث ؾؼف

ة أجام»: طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م  .شزوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأ

 ومال ،آؾمتحامم هق اًمتٕمري هذا وصمٛمرة ،اًمتٕمري هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمثٞم٤مب ٟمزع :اًمِمٞم 

 يم٤مًمٌالد اًمٌالد سمٕمض هق يمام وسمخ٤مص٦م حم٤مرُمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم شمًتحؿ أن ًمٚمٛمرأة جيقز

 ومٙمٜم٤م ،إج٤مم سمٕمض ذم ًمٚمٜم٤ًمء أطمٞم٤مًٟم٤م شمٗمرغ مح٤مُم٤مت هٜم٤مك ومٙم٤من ىمدياًم  وسمخ٤مص٦م اًمِم٤مُمٞم٦م

 ُمثؾ شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،احلامُم٤مت هذه إمم يدظمٚمـ أو خيرضمـ اًمٜم٤ًمء ٟمجد

ة شمدظمؾ أن جيقز ٓ أنف يمام ،اًمٌٞمقت ظم٤مرج هل اًمتل احلامُم٤مت هذه  سمٞم٧م ذم مح٤مًُم٤م اعمرأ

 حم٤مرُمٝم٤م ُمـ حمرم ُمثاًل  يم٤من إذا ،ومتٜمتٝم٤م شم٠مُمـ وامٟم٤مت هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا إٓ ضم٤مرِت٤م

 ُمٓمٚمً٘م٤م رضم٤مل هٜم٤مك يٙمـ مل أو ضم٤مز قمروٝم٤م ًمًالُم٦م ٟم٦مامْميم اًم٤ٌمب ٟمٗمس ذم ُمقضمقد

 .اًمٖمرسم٤مء ُمـ

 ٕن شمتٕمرى: أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ احلدي٨م أن: وم٤معم٘مّمقد
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 .احلدي٨م ُم٘مّمقد هق هذا ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب إًمٞمٝم٤م ينع ىمد اًمتٕمري هذا

 (22:48:52/ (6) ضمدة ومت٤موى)

 ادالبس حمالت دم مالبسفا ادرأة خؾع حؽؿ

ء اًمٌٞمع حمؾ ذم ُمالسمًٝم٤م اعمرأة خلٚمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هؾ ،واًمنما

ة اّم أجُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م  احلدي٨م؟شصمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأ

 .شمتٕمرى أن يٕمٜمل ،يمٚمٞم٤مً  اًمثٞم٤مب سمخٚمع ،احلدي٨م هذا ُمـ أومٝمؿ أن٤م :أوًٓ  :اًمِمٞم 

 .اعمحؾ ذم حيّمؾ ٓ وهذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .سم٤محلامم ظم٤مص وم٢مذاً  :ُمداظمٚم٦م

 وىمد صم٤مٟمٞم٤مً  شمٕمٜمل أوًٓ  شمٕمرف ،أوًٓ  ىمٚم٧م أن٤م ،اجلقاب ًمًف اٟمتٝمك ُم٤م سمس ٓ :اًمِمٞم 

 .أقمٚمؿ واهلل صم٤مًمث٤مً  شمٕمٜمل

 سمف اؾمتدل وًمذًمؽ ،يمٚمٞم٤مً  صمٞم٤مِب٤م قمـ شمتجرد اًمتل اعمرأة قمغم ٥ّم َّم ٜمْ يَ  احلدي٨م :وم٠موًٓ  

 .داره٤م ظم٤مرج احلامم اعمرأة دظمقل حتريؿ قمغم

 وذوُّي٤م أهٚمٝم٤م دار همػم دار ذم شمًتحؿ سم٠من اعمرأة اوٓمرت إذا :أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع 

 دي٤مً ٌه ٕمَ شمُ  ًمٞمس احلٙمؿ هذا ٕن :اًمذريٕم٦م ؾمد شم٠مُملم ذم اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل طمٞمٜمذاك ،وحم٤مرُمٝم٤م

ة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم اًمٕمٚم٦م أو احلٙمٛم٦م يٕمرف ٓ حمْم٤مً   سمؾ ،شمتٕمرى أن اعمرأ

 .روٝم٤مقمِ  ذم تـٗمْ شمُ  ٕن يٕمروٝم٤م ىمد ذًمؽ ٕن اعمٕمٜمك: ُمٕم٘مقل هذا

 .اعمٜمع يزول ومحٞمٜمئذ ،قمٚمٞمٝم٤م ٕمتدىيُ  أن ُأريد إذا ومٞمام يّمقهن٤م حمرم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

 هل دار ذم ُمثالً  شمٙمقن يم٠من ،مرَ حْ اعمَ  همػم سمٓمريؼ وًمق اح٤مٟمع هذا ُمثؾ وضمد وم٢مذا 

 ذم احلٞمٓم٦م أجْم٤مً  شم٠مظمذ أن سمٕمد ،شمًتحؿ أن هل٤م ومٞمجقز ،رضم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٞمس أنف ي٘ملم قمغم
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 .قمقرِت٤م قمغم يّٓمٚمع اًمٜم٤ًمء ُمـ طمتك أطمد أٓ

 اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م إمم صؾٟمتق أن يٛمٙمٜمٜم٤م أن ،ووم٘مٝمف اًمٜمص قمرومٜم٤م :إذاً  

 أوًٓ  يم٤مٟم٧م إذا ،سم٤مًٕم٦ًٌم اًمتج٤مرة أُم٤ميمـ ذم شمتخذ اًمتل اًمٖمرف هذه: وم٠مىمقل: ُم٤ٌمذة

 ٟمًٛمع وم٢مٟمٜم٤م ،اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٖمروم٦م هذه ذم يدظمؾ ُمـ راىم٥موشمُ  شمتجًس قمٞمقن ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 إلىم٤مُم٦م :اًمْمخٛم٦م اًمٙمٌػمة اًمٗمٜم٤مدق سمٕمض ذم شمتخذ اًمتل اًمّم٤مٓت سمٕمض هٜم٤مك أن

 سمٕمض ذم شمقوع سم٤مًمٙم٤مُمػمات يًٛمقٟمف ُم٤م هٜم٤مك أن ،هٜم٤مك واًمٌٜم٤مء اًمزواج طمٗمالت

 ذم يم٤من وُمـ ،رقّ َّم شمُ  هل ًمٙمٜمٝم٤م اًمّم٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اجل٤مًمًقن هل٤م يٜمتٌف ٓ سمحٞم٨م ،اًمزواي٤م

 ٓ وقمٞمقن آطم٤مد هٜم٤مك ًمٙمـ ،أطمد يقضمد ٓ ،أطمد يقضمد ٓ: وي٘مقل يِمٕمر ٓ اًمّم٤مًم٦م

 .شمرى وًمٙمٜمٝم٤م شُمرى

ىم٦ٌم اًمٕمٞمقن هذه ُمثؾ ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ أنف ُم١مُّمٜم٦م اًمٖمرف هذه أوًٓ  يم٤مٟم٧م :وم٢مذاً    .اعمرا

 ،صدي٘م٤مِت٤م ُمـ أو حم٤مرُمٝم٤م ُمـ اًمٖمروم٦م ظم٤مرج وًمق اعمرأة هذه ُمع يٙمقن :وصم٤مٟمٞم٤مً  

 أن ممٙمـ ،اًمتحٗمٔم٤مت ِبذه ،اًمٓم٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م يٓمرأ  أن ُمـ ٟمٗمًٝم٤م قمغم شم٠مُمـ أن سمحٞم٨م

 .شمِمؽميف أن شمريد اًمذي اًمثقب وىمٞم٤مس ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة دظمقل سمجقاز ي٘م٤مل

 ٓ أنف سمحٞم٨م ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م سمٜمققمٞم٦م ِتتؿ أن ،اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة أرى ٓ :أىمقل أن٤م ًمٙمٜمل

 ،يمٚمف هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن أومٝمؿ ٕنٜمل :يمتجرسم٦م شمٚمًٌف أن سمٕمد إٓ سمف شمرى أن يٛمٙمـ

 ،اًمنمع حلٙمؿ ُمٕم٤ميم٦ًم وهذا ،ومْمٗم٤مو٦م شمٙمقن وأٓ ،قمٚمٞمٝم٤م وّٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب شمٙمقن أن

ٛم٦م شمٙمقن أن وٓ ،ؿمٗم٤موم٦م شمٙمقن أٓ صمٞم٤مِب٤م ذم يِمؽمط طمٞم٨م ًّ  .أجْم٤مً  جم

 اًمتل اًمتحٗمٔم٤مت يمؾ ُمع ،اًمٖمروم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمدظمقل جمرد أتّمقر وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 .اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ ختٚمق ٓ اؿمؽمـمٜم٤مه٤م

 رضمؾ قماّمن ذم اإلظمقة ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ىمٚمتف ح٤م ُمّمداىم٤مً  ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ،يم٤مُمالً  شمّمقيراً  ظمٚم٦ماًمده  ًمٞمٚم٦م ومّمّقرت ،اًمٗمٜمدق هذا ذم ِب٤م يٌٜمل ًمٙمل سم٠مهٚمف أتك

 .احل٤مدصم٦م هذه صمرإ قمغم اًمٗمٜمدق هذا إهمالق وشمؿ إُمر واومتْمح

 هٙمذا؟ :اًمِمٞم 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ظمٚمع اًمثٞم٤مب ظم٤مرج اًمٌٞم٧م 
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 .اًمدٟم٤مٟمػم سمٛمئ٤مت اًمنميط هذا يقزع ومٙم٤من ،ٟمٕمؿ يأ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ يأ :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٓمٖمٞم٤من اًمٙمٗمر سمالد ذم سم٤مًمؽ ومام ،اإلؾمالم سمالد ذم هذا :اًمِمٞم 

 .واًمث٤ٌمت اًمٕم٤مومٞم٦م اهلل ٟم٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 (22: 32: 15/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

  ادحؾ دم فؾثقاب ادرأة ؿقاس حؽؿ

 ذم ًمٚمٜم٤ًمء اعمالسمس ىمٞم٤مس طمٙمؿ هق ُم٤م: قمٜمدٟم٤م ؾم١مال آظمر اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

ة سملم اًمذي ًمٚمًؽم هتؽ ذًمؽ ذم وهؾ ،اعمالسمس ًمٌٞمع اخل٤مص٦م اعمحالت  اهلل وسملم اعمرأ

 ؟ُمٜمزهل٤م ظم٤مرج صمٞم٤مِب٤م ختٚمع ٓ أن جي٥م أنف يتٙمٚمؿ طمدي٨م ذم

 .. سمٜمٗمًٝم٤م اًمثقب شم٘مٞمس هل: يٕمٜمل ىمٞم٤مس شم٘مّمد أن٧م: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ؤه ىمٌؾ سمٜمٗمًٝم٤م :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٌس ضمٞمد أنف شمت٠ميمد طمتك ،ذا

 ،شمراىم٥م قمٞمقن قمٚمٞمف ًمٞمس أُمٞمٜم٤مً  ُمٙم٤مٟم٤مً  ودظمٚم٧م ،حمرم ُمٕمٝم٤م يم٤من إذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 !اًمًٝمؾ سم٤مُٕمر ًمٞمس حت٘مٞم٘مٝم٤م يم٤من وإن جيقز اًم٘مٞمقد ومٌٝمذه

  (22: 33: 53/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم ثقاهبا مـ صقئا تضع أن فؾؿرأة جيقز ٓ أكف بعضفؿ ؿقل حقل

 واجلؾباب اخلامر ذفؽ دم بام صديؼاهتا بققت

ة أن طمدي٨م ي٘مقل اإلظمقة سمٕمض] :ُمداظمٚم٦م  همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووع قمـ ُمٜمٝمٞم٦م اعمرأ

 [.واخلامر اجلٚم٤ٌمب يِمٛمؾ زوضمٝم٤م سمٞم٧م



   ظمٚمع اًمثٞم٤مب ظم٤مرج اًمٌٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 هل٤م ٟمْمع وأن ،هل٤م هنتؿ أن جي٥م اًمتل إُمقر مجٚم٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه :اًمِمٞم 

 ُم٘مدُمتٝمؿ وذم ،اعم٘مٚمديـ سمٕمض ُمع ٟمتج٤مدل ،ؾمٜمقات قمنم ىمٌؾ يمٜم٤م ٕنف طمدودًا:

ٟمٜم٤م ُمـ أومراد يتٝمؿ يم٤من ومٝمق ،اًمٌقـمل اًمديمتقر  ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد سم٠من اًمًٚمٗمٞملم: إظمقا

 ٟمداومع يقُمئذٍ  ٟمحـ ومٙمٜم٤م ،يمٞمٗمف قمغم وحيٚمؾ حيرم هق وٟمٜمٔمر اًمٕمٚمقم ُم٤ٌمدئ: يٕمٜمل يٕمرف

 اًمٞمقم أصٌح٧م اًمتٝمٛم٦م هذه سم٠منف: أىمقل اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،اِت٤مم هذا: ٟم٘مقل

 .واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م

ٟمٜم٤م ُمـ إٟم٤ًمن يمؾ أصٌح  ويٕمرف ،ىمٚمٞمالً  ذهٜمف شمٗمتح هذا أن يِمٕمر ،اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 يريد ومٝمق ،آظمره وإمم اضمتٝم٤مد وذم اشم٤ٌمع وذم وشم٘مٚمٞمد مجقد وذم ،ؾمٜم٦م وذم ىمرآن ذم أنف

 ومت٤موى وسمٜمًٛمع ،قم٘مٚمف وُمـ ضمٝمٚمف ُمـ ويٗمتل ،رأؾمف يريم٥م ومٞمٕمقد ،اًمت٘مٚمٞمد ُمـ خيٚمص

ٟم٤مً  أؿمٙم٤مًٓ  يقم يمؾ  .وأخقا

 شم٤ًمقمد اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ سمٕمديد قمٚمؿ إمم ،انرَ ُمِ  إمم حتت٤مج ،اًمٗمت٤موى هذه أظمل ي٤م

 وهذا ،صم٤مٟمٞم٤مً  ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ذًمؽ قمغم يتٛمرن صمؿ ،أوًٓ  اًمنمقمل احلٙمؿ ومٝمؿ قمغم اإلٟم٤ًمن

 .اهلل قمٌد أبق إخ ـمرطمف اًمذي اًمٞمقم أجديٜم٤م سملم اعمث٤مل هق

ة امأجه »: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  .شزوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م اُمرأ

 سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م إٓ» ،اعمح٤مرم: واعم٘مّمقد شأبٞمٝم٤م»: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم

 .شرِب٤م وسملم

ة أن: ومًٛمٕمٜم٤م  ،سم٤مًمِم٤مرع شمٓمٚمع ُمثٚمام شمزوره٤م أن شمريد ٤مٝمصدي٘مت قمٜمد شمروح ح٤م اعمرأ

 .احلدي٨م هلذا ح٤مذا؟ سمجٚم٤ٌمِب٤م صدي٘متٝم٤م دار ذم شمٌ٘مك ه٤مدّ سمِ 

 هذا ،صمٞم٤مِب٤م ُمـ ووٕم٧م هق ُم٤م شصمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م صمٞم٤مِب٤م»: ي٘مقل احلدي٨م أظمل ي٤م

 .اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قمٚمؿ إمم حيت٤مج

ٟمٜم٤م هذون ،ـمٞم٥م  وًمذًمؽ ،إـمالىم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ،اعمًتٕمجٚملم إظمقا

ٟمٜم٤م قمغم أريمز أطمٞم٤مٟم٤مً  ،اًمٍمف ّح اًم٘مُ  إقمجٛمل وأن٤م أصٌحٜم٤م  أقمٚمٛمٙمؿ أن٤م ،اًمٕمرب إظمقا

 ُمـ ٟمٕمرومف وهذا ،صمٞم٤مِب٤م شُمـ» ووٕم٧م وسملم ،صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م سملم ومرق ذم هذه؟ اًمٚمٖم٦م
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 أنٜم٤م هق ُم٤م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤م ذم اًمٗمْمؾ يٕمٜمل احل٘مٞم٘م٦م وٟمحـ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص

 ُمثٚمٙمؿ يمٜم٤م وإٓ ،ضمقيمؿ همػم ضمق ذم قمِمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ،ٓ هٜم٤مك وإٓ هٜم٤م سمٞمٜمٙمؿ قمِمٜم٤م

 ُمـ ص٤مدرة أومٝم٤مم هل ُم٤م ،أُمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م أومٝم٤مم هل اًمذي ،أومٝم٤مُمٙمؿ ذم وؿم٤مريمٜم٤ميمؿ

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜم٤مسمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

: ىم٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ اًم٘مقاقمد ذيمر ح٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م: أن واٟمٔمروا

 أي٦م؟ شمٚمؽ هل ُم٤م صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن أي٦م هل ُم٤م

ـ   وَمَٚمٞمَْس ﴿ :ُمداظمٚم٦م ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم  [.62:اًمٜمقر﴾ ]صمِٞم٤َمَِبُ

ـ   وَمَٚمٞمَْس ﴿ :اًمِمٞم  ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم  أن: ىم٤مل ُم٤م[ 62:اًمٜمقر] (1)﴾صمِٞم٤َمَِبُ

 يْمٕمـ أن: ىم٤مل ًمٙمـ ،ظمٚم٘متٜمل يمام ريب شمٓمٚمع: ُمٕمٜم٤مه٤م ذًمؽ ىم٤مل ًمق ٕنف صمٞم٤مِبـ: يْمٕمـ

 هق ُم٤م اًمثقب هذا ُمٕمٜمك: أي ،صمٞم٤مِبـ ُمـ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ صمؿ ،صمٞم٤مِبـ ُمـ

 وهـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلٜمس هلذا وضمؾ قمز اهلل ّص ظَم رَ  اًمذي اًمثقب هذا ُمٕمٜمك ،اًمثٞم٤مب

 .شمْمع أن اًم٘مقاقمد

 هذه يمام ،صمٞم٤مِبـ يْمٕمـ أن ِمٞمٚمفشمِ : يٕمٜمل اًمؼمىمع ُم٤مذا؟ شمْمع أن إىمقال أوٞمؼ

 ،رأؾمف قمغم اًم٘مٚمٜمًقة ووع: ُمٕمٜمٞملم ٕمٓمليُ  اًمقوع ٕن ُم٘مٚمقسم٦م: ٗمٝمؿشمُ  يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة

 احلج٤مج ،احلج٤مج هذا ُم٤مذا قمـ يروى امُمثٚم أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم يتي٠م ًمٙمـ

 : ىم٤مل ُم٤مذا ،واًمٞم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ وزم ح٤م اًمٕمراق أهؾ قمغم ظمٓمٞم٤ٌمً  صٕمد أنف اًمٔم٤ممل

 شمٕمرومقين اًمٕمامُم٦م أوع ُمتك  اًمثٜم٤مي٤م عوـمال   ضمال اسمـ أن٤م

 أن قمٚمٞمٝمـ ضمٜم٤مح ومال: هٜم٤م يمذًمؽ ،أووٕمٝم٤م ٌٝم٤مريمّ أُ  ُمش أزيٚمٝم٤م: يٕمٜمل أوع ُمتك

 ٛمحؾُم  اًمذي اًمثقب هق ومام ،خيٚمٕمـ وأن يرومٕمـ وأن يزطمـ أن: أي صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ

: ي٘مقًمقن اًمذيـ هؿ ه١مٓء اًمؼمىمع: إىمقال أوٞمؼ سمقوٕمف؟ اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلٜمس هلذا

 شمْمع؟ ُم٤مذا اًم٘مقاقمد ُمـ هل اًمتل هذه: وم٢مذاً  ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م سم٠منف

                                                           

 شضم٤مُمٕمف. »صمٞم٤مِبـ[ ُمـ: ]ؾمٝمقا  أي٦م اًمِمٞم  ىمرأ   (1)
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 .اعمٜمديؾ وم٘مط

 طمج٤مب» ذم ذيمرٟم٤م ويمام ،سمدهن٤م يمؾ يٖمٓمل اًمذي اجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب شمْمع: صم٤مين

ة أن: اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم وذيمرٟم٤م شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة  احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذه ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

ة اًمًٚمٗمٞم٤مت سمٕمض طمتك ،اًمٜم٤ًمء مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ي٘مع ٞم٦مظمٓم  ُمـ ظمرضم٧م إذا ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اًمذي اخلامر واوٕم٦م: يٕمٜمل ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة ،ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة خترج أن جي٥م ،داره٤م

 وُمٝمام ،إيِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمقه اًمذي يْمٕمـ هق ُم٤م ،ضمٚم٤ٌمب ُمٜمف وومقق ،ومٞمف شمّمكم

 ومٝمذه ،رء ويمؾ وقمٜم٘مٝم٤م ؿمٕمره٤م وهمٓم٧م اًمت٘مٞم٦م اًمقرقم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اعمرأة هذه اقمٜم٧م

: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م آظمر ٟمّم٤مً  وأمهٚم٧م ٟمّم٤مً  ـمٌ٘م٧م ،اجلٚم٤ٌمب وشمريم٧م سم٤مخلامر ضم٤مءت

٤َم َي٤م﴿ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 [.59:إطمزاب]

َـ ﴿: ي٘مقل إظمرى أي٦م ذم سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

: ي٘مقل اًمذي إىمقال أوٞمؼ: وم٘مٚمٜم٤م ،مخ٤مر اجلٚم٤ٌمب هذا وحت٧م ضمٚم٤ٌمب هٜم٤مك: إذاً 

 .اًم٘م٤مقمدة هذه اًمٗمتٜم٦م ومٞمٝم٤م ِمكخُي  د٤مقم ُم٤م ٕنف وضمٝمٝم٤م: قمـ شمٙمِمػ هن٤مإ

 شمزال ٓ ومٝمل ،سمخامره٤م يمٞمػ؟ وشمٌ٘مك ،وم٘مط اجلٚم٤ٌمب وم٘مط شمْمع ،اًم٘مقل هذا يكم

 سملم اجلٛمع ُمـ يٜمت٩م اًمذي آطمتٞم٤مط ًمٙمـ ،رء يمؾ ذم قمٜم٘مٝم٤م وذم ؿمٕمره٤م ذم ُمتًؽمة

 ٌ٘مكوشمُ  اجلٚم٤ٌمب: إذاً  ومتْمع ،حتت٤مـمف سم٠مٓ هل٤م ؾمٛمح آطمتٞم٤مط هذا ،اجلٚم٤ٌمب وسملم اخلامر

 شمْمع قمٚمٞمؽ ُم٤م أهن٤م ،أي٦م شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ ُم٤م أوؾمع أظمػماً  ،إىمقال أوؾمع ،اخلامر قمغم

 قمٚمٞمف ِمكخُي  ٓ ٕنف وقمٜم٘مٝم٤م: وضمٝمٝم٤م وقمـ رأؾمٝم٤م ؿمٕمر قمـ شمٙمِمػ: يٕمٜمل مخ٤مره٤م

 يًٛمٞمٝم٤م اًمذي هذه ،صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن: ىمقًمف ُمـ ضم٤مء أجـ ُمـ يمٚمف ومٝمذا ،اًمٗمتٜم٦م

 .شمٌٕمٞمْمٞم٦م ش ُمـ» : اًمٚمٖم٦م قمٚمامء

 اًمذيـ ُمـ ،اًمٕمٚمامء سمٕمض وقمغم سمؾ ،اًمزه٤مد سمٕمض قمغم ٟمحت٩م ٟمحـ: ُمثالً  يمذًمؽ 

 ىمقًمف ُمـ ذًمؽ وم٤ممهلم ،حلٞمتف ويٕمٗمل ،ؿم٤مرسمف اإلٟم٤ًمن حيٚمؼ أن اًمًٜم٦م أن إمم يذهٌقن

 .يمٚمف ًمٚمِم٤مرب احلٚمؼ ومٝمٛمقا  شاًمٚمحك وأقمٗمقا  اًمِم٤مرب طمٗمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف
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 ،اًمقاطمدة اعم٠ًمخ٦م ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص ٟمجٛمع أن جي٥م: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ 

: وم٠موًٓ  ،اًمٜمّمقص هذه قمٚمٞمف شمدل اًمذي ،احلؼ اًمٜمّمقص هذه جمٛمقع ُمـ وٟمًتٚمخص

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يٗمن اًمرؾمقل أىمقال

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شاًمِمقارب طمٗمقا »: ىم٤مل ومحٞمٜمام ،ىمقًمف يٗمن اًمرؾمقل ٕمؾومِ : صم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمِم٤مي  سمٕمض ٟمرى يمام ،مت٤مُم٤مً  اطمٚم٘مقه اؾمت٠مصٚمقه: يٕمٜمل يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٕمالً  اًمٕمرسمٞم٦م

 ىم٤مل هٙمذا ح٤مذا؟ رء أي ذم ُم٤م ُمرة ُمـ شضمٚمط» وؿم٤مرب ضمٚمٞمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م حلٞم٦م اًمّمقومٞم٦م

 ي٠مظمذ مل ُمـ»: اًمِم٤مهد وهٜم٤م أظمر حلديثف رضمٕمٜم٤م ح٤م ًمٙمـ شاًمِمقارب طمٗمقا : »اًمرؾمقل

 يٕمٛمٚمقا  ُمثٚمام ،ؿم٤مرسمف ي٠مظمذ مل ُمـ: ىم٤مل ُم٤م ؿم٤مرسمف ُمـ ي٠مظمذ مل ُمـ شُمٜم٤م ومٚمٞمس ،ؿم٤مرسمف ُمـ

 .وأُمث٤مهلؿ اًمّمقومٞم٦م ه١مٓء

 .ُمٜم٤م ومٚمٞمس ؿم٤مرسمف سمٕمض ي٠مظمذ مل ُمـ: أي شؿم٤مرسمف ُمـ ي٠مظمذ مل ُمـ»: ىم٤مل

 إمم أوًمف ُمـ ؿم٤مرسمف ؿم٠موم٦م اإلٟم٤ًمن يًت٠مصؾ أن ،اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس: إذاً 

 يمام اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر وومٕمؾ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شم٠ميت صمؿ ،سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م شمٗمن اًمًٜم٦م ٕن آظمره:

 اإلُم٤مم ُمًٜمد»و شداود أيب ؾمٜمـ» ومٗمل ،احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط شمْمع هل ،اًمٞمقم ي٘مقًمقن

 وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن ،اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م شأمحد

 ومقوع ،وسم٘مراب اًمًقاك ذم ًمف ١مشمكيُ  سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر ،ـم٤مل: أي ؿم٤مرسمف ووّمر

 اًمذي اًمِم٤مرب ومقق اعم٘مراب اعمقس وووع ،اًمِم٤مرب ُمـ ـم٤مل ُم٤م حت٧م اًمًقاك

 .اعمقس وسملم اًمًقاك سملم اٟمحٍم

 آؾمتئّم٤مل هق اعم٘مّمقد وًمٞمس ٦م،اًمِمٗم قمغم ـم٤مل ُم٤م: هق سم٤مإلطمٗم٤مء اعم٘مّمقد: إذاً  

 .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 يم٤من طمتك فؾم٤ٌمًمت ويٓمٞمؾ ؿم٤مرسمف، رومّ قَ يُ  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يم٤من ح٤مذا ٟمٗمٝمؿ هذا ومٕمغم

 .ؿم٤مرسمف ؾتَ وومَ  ٟمٗم  همْم٥م إذا

 سم٠من يمٚمٝم٤م اًمِمٕمر ُمـ ٓؾمؽماح ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اعمنَمب صقذم هق يم٤من ًمق: إذاً  

 .أصٚمٝم٤م ُمـ أزاطمٝم٤م
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 واًمٜمحق اًمٍمف قمٚمؿ ي٘مرأ  مل عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،اًمتٌٕمٞمض شمٗمٞمد شُمـ» يمٚمٛم٦م: إذاً 

 سمدراؾم٦م يٕمٜمقن اًمذيـ أبّم٤مر شمٜمػم واًمٙمت٤مب ٜمّمقصاًم ٕنف ذًمؽ: وٟمحق واًمٚمٖم٦م

 ذًمؽ ذم أنف ومقق اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ُمـ وًمذًمؽ ،وشمٗمٝمؿ ف٘مه ٗمَ شمَ  دراؾم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

ة ٟم٘مقل ٤مأن   ،طمرج سمٕمده ُم٤م طمرج  سمٞم٧م دظمٚم٧ِم  إذا أنف: اعمتحج٦ٌم اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 أبدًا: اخلامر شمْمٕمل وٓ اجلٚم٤ٌمب شمْمٕمل ٓ ،دظمٚم٧م ُمثٚمام ومٞمٝم٤م شمٌ٘مل ٓزم ص٤مطمٌتِؽ 

: ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل واومؽماء يمذب هذا إومؽ هذا ،يمذًمؽ ىم٤مل اًمرؾمقل ٕنف

 .اًمثٞم٤مب يمؾ: أي شصمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م»

 شمْمع: أي أظمػماً  ًمٜم١ميده اعمٕمٜمك هق ُم٤م: إذاً  ًمٜم٘مؾ أو: أظمػماً  اعمٕمٜمك هذا وي١ميد 

 سمٞم٧م ذم احلامم وشمدظمؾ شمتٕمرى: أي حمرُمٝم٤م سمٞم٧م همػم سمٞم٧م ذم شمًتحؿ: أي يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م

 ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن: واًمدًمٞمؾ احلدي٨م هذا ذم قمٜمف اعمٜمٝمل هق هذا ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م همػم

 ؾم٠مختٝمـ اًمٜمًقة سمٕمض زارِت٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٜم٤م روت اًمتل وهل ،قمٜمٝم٤م اهلل

 أو احلامم ٟم٤ًمؤه٤م ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل هذه: ىم٤مًم٧م محص يمقرة ُمـ: ىمٚمـ أنتـ؟ أجـ ُمـ

ة امأجه »: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ،احلامُم٤مت  سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م اُمرأ

 .شرِب٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م وم٘مد ،أهٚمٝم٤م أو زوضمٝم٤م

 اإلومراط ىمْمٞم٦م: اٟمٔمر ،اًمٞمقم ي٘مع مم٤م اًمتحذير: احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد: إذاً 

 إـمالىم٤مً  صمٞم٤مِب٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ختٚمع ُم٤م ص٤مطمٌتٝم٤م سمٞم٧م شمدظمؾ ،وشمٗمريط إومراط ،واًمتٗمريط

 ذم وشمًتحؿ شيمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ختٚمع ٓ»: ىم٤مل اًمرؾمقل ويمذا يمذا: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟

 يٙمقن ىمد اجل٤مر وهذا ،ضم٤مر هٜم٤م ذم شمٙمقن ضم٤مرِت٤م ًمٙمـ ،ضم٤مرشمٜم٤م أنف سمحج٦م ضم٤مرِت٤م سمٞم٧م

 جيقز ٓ أنف ،اًمِمديد اًمتحذير هذا ضم٤مء ًمذًمؽ ،آظمره إمم وو ويٗمتؽ ،وئمٚمؿ قرجَيُ 

 أطمد أراد ًمق قمٜمٝم٤م ويداومع ،يّمقهن٤م مرَ حَمْ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٞم٧م ذم شمًتحؿ أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة

 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمتدي أن

 يمام اًمْمحؽ وذ ومٜمْمحؽ ،شمٌٚمٖمٜم٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمئ٤مت ُمـ: احل٘مٞم٘م٦م اعمث٤مل ومٝمذا 

 .ٌٙمليُ  ُم٤م: ي٘م٤مل

  (22: 29: 12/ 197/واًمٜمقر اهلدى) 



 واالختالط اخللوة
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 ادحارم ؽر افرجال جماكبة وجقب دفةأ مـ

ـ   ٓ أٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] ةٍ  قمٜمد رضمُؾ  َيٌِٞمت  ٟم٤ميمح٤مً  يٙمقن أنْ  إٓ صمٞم٥ٍم: اُمرأ

َرُم٤مً  أو  ش. حَمْ

ش اًمثٞم٥م» ظمص إٟمام: اًمٕمٚمامء ىم٤مل» ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

٦ٌَمٌ  اًمٕم٤مدة: ذم ُمتّمقٟم٦م ومٛمّمقٟم٦م اًمٌٙمر وأُم٤م هم٤مًم٤ًٌم، إًمٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل ًمٙمقهن٤م سم٤مًمذيمر،
 جم٤مٟمِ

٦ٌٍَم، أؿمد ًمٚمرضم٤مل  قمـ هنك إذا ٕنف اًمتٜمٌٞمف: سم٤مب ُمـ وٕنف. ذيمره٤م إمم حُيت٩م ومٚمؿ جم٤مَٟم

  ش.أومم وم٤مًمٌٙمر اًمٕم٤مدة: ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ذم اًمٜم٤مس يت٤ًمهؾ اًمتل اًمثٞم٥م

وًمقي: اًم٘مٞم٤مس سم٤مب أنف يٕمٜمل: ىمٚم٧م  وماَلَ : ﴿واًمديف ُمع اًمقًمد شم٠مدي٥م ذم شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ٕا

َُٛمآ شمَُ٘مؾ   !سمٙمػ ييِبام أن ًمف جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ :[ 23:اإلهاء﴾ ]أُف   هل 

 .(227/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطعام دم زوجفا ضققف مشارـة فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمِم٤مريمتٝمؿ إمم زوضمٝم٤م وٞمقف ظمدُم٦م شمتج٤موز أن ًمٚمٛمرأة يًٛمح هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إدب؟ اًمتزام ُمع اًمزوج سمحْمقر اًمٓمٕم٤مم

 .اعمخ٤مًمٓم٦م: ي٘مقل يم٠منف ،يٕمٜمل :اًمِمٞم 

سم٤مً  ٟم٘مقل ٟمحـ  إدب اًمتزام يٛمٙمـ ٓ ،أظمرى ٟم٘مقل ضمٝم٦م وُمـ ،ٓ: هذا قمغم ضمقا

 .وؾمٛمقا  قمٚمقا  ُمٝمام اجلٜمًلم سملم

 ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمـ مل ،آظمتالط هذه ُمثؾ ٕن :ٓ ٟم٘مقل سم٠منٜم٤م اجلزُمل اجلقاب أُم٤م

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٝمد

 ختدم ىم٤مُم٧م اًمتل ،اًمٕمروس اعمرأة ىمّم٦م شاًمزوم٤مف آداب» ذم ذيمرٟم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً 

 يمؾ ًمٞمس هق ،اخلدُم٦م ُمـ اًمٜمقع هذا ،اًم١ًمال ضم٤مء مم٤م دائرة أوٞمؼ هذا ًمٙمـ ،اًمْمٞمقف
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 .سم١ًماًمف اًم٤ًمئؾ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 أن إًمٞمف أذت اًمذي ،أؾمت٤مذي احلدي٨م ًمتقضمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اجلقاب ُمـ ذيمرت ح٤م ـمٌ٘م٤مً  ،احلدي٨م هذا يقضمف يمٞمػ ،اًمزوم٤مف آداب ذم اعمذيمقر

 اخلدُم٦م؟ هذه شمٓمٌٞمؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م هق وُم٤م ،اًمٕم٤مم

.. ُم٤مء دمٞم٥م.. ـمٕم٤مم دمٞم٥م شمدظمؾ شم٘مقم أهن٤م ،يمالُمل آظمر ذم ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞم 

 ،اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ُمٕمٝمؿ وشم٠ميمؾ ،اًمرضم٤مل دم٤مًمس ُم٤م ًمٙمـ ،اًم 

 .اًم١ًمال ذم ورد اًمذي اعمٕمٜمك ُمـ سمٙمثػم أوٞمؼ اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف شمدل اًمذي وم٤معمٕمٜمك

 قمدم سم٥ًٌم يم٤من هذا نإ ،ًمٚم٘مّم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ أٓ ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو ًمٚميورة ومٙم٤من ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ي٤ًمقمدهؿ ُمـ وضمقد

 رء يمؾ ،ِب٤م شمًؽمحيقا  ىم٤مقمدة ظمذوه٤م وهذه ،ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ رء يمؾ :اًمِمٞم 

 ي٘م٤مل أن أجْم٤مً  يٛمٙمـ أنف شمٜمًقا  ٓ ًمٙمـ ،آطمتامٓت ومرض ُمـ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .اًمٕمٙمس

 يم٤من إذا إٓ ،اًمقاوح٦م اًمٜمّمقص قمغم آطمتامل ُٟمَٓمّرُق  ٓ ،ٟمتٙمٚمػ ٓ ٟمحـ: وم٢مذاً  

 يمٞمػ؟ قمروم٧م. ُمٕمٞمٜم٦م طم٤مدصم٦م خي٤مًمػ واوح ٟمص هٜم٤مك

 .واوح ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞم 

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

 .دمٚمس وٓ وخترج ًمٓمٕم٤مما[ ًمت٘مديؿ] شم٠ميت :ُمداظمٚم٦م

 ..ؿخت٤مًمٓمٝم ٓ ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .يمذا أو اًمٙم٤مؾم٤مت شمرشم٥م..ضمٚم٧ًم إذا :ُمداظمٚم٦م
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 وخترج شمدظمؾ أهن٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام إٟمام ،طمْمقرهؿ ىمٌؾ يٙمقن ىمد هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 .ومال ،شمِم٤مرِبؿ وأن شم١مايمٚمٝمؿ أن أُم٤م ،اًمْمٞمقف خلدُم٦م

  (.:. 14: 22/   67/   واًمٜمقر اهلدى)

 واحد جمؾس دم زوجاهتؿ مع افرجال جؾقس حؽؿ

  اهلل رؾمقل يم٤من طمٞمٜمام ،اًمدرداء وأبق ؾمٚمامن ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ي٘مقل أخ ي٠ًمل :اًم٤ًمئؾ

 وُم٤م ذًمؽ ومٙمٞمػ ،أظمر زوضم٦م أطمدمه٤م وحتدث ضمٚمقس ضمقاز ،سمٞمٜمٝمام آظمك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص

 وُم٤م حيؼ ٓ وُم٤م حيؼ وُم٤م ،واًمنموط اجلقاٟم٥م يم٤موم٦م ٟمٕمرف أن ًمٜم٤م ومٝمؾ ،ذًمؽ ؿم٤مسمف

 أهن٤م أم ،واًمٔمروف اًمٕمّمقر يمؾ ذم وممٙمٜم٦م ةضم٤مئز اعم١ماظم٤مة وهؾ ،اعم١ماظم٤مة قمغم يؽمشم٥م

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠مج٤مم ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اعم١ماظم٤مة أن ،اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ؿمؽ ٓ :اجلقاب

 .اًمزُم٤من آظمر إمم يٕمقد وٓ ،واٟم٘م٣م ُم٣م طمٙمؿ ،وؾمٚمامن اًمدرداء

 .واٟمتٝم٧م زاًم٧م أجْم٤مً  ىمد ،اعم١ماظم٤مة هذه ُمثؾ قمغم ُمؽمشم٦ٌم يم٤مٟم٧م اًمتل وم٤مٕطمٙم٤مم ومٚمذًمؽ 

 ٓ دام ُم٤م ،اهلل ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف دار يدظمؾ أن اًمٞمقم ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ 

 ٓ ٤مً حمرُم ًمٚمزوضم٦م يٕمتؼم ُمـ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ إىمؾ قمغم أو ،اًمدار ذم اعمرأة زوج يٙمقن

 ُم٤م» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خي٤مًمٓمٝم٤م أن أو ،ذًمؽ يدظمؾ أن جيقز

 ش.صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ اظمتغم

 ؟احلٛمق أرأج٧م ،اهلل رؾمقل ي٤م :ىم٤مًمقا  زي٤مدة اعمٕمٜمك ه٤م سمٜمحق آظمر طمدي٨م ذم وضم٤مء 

 ذم اظمتٚمػ ءر يمؾ ىمٌؾ واحلٛمق أي ،اعمقت ؾم٥ٌم هق أي شاعمقت احلٛمق» :ىم٤مل

 ،ذًمؽ وٟمحق واًمٕمؿ واخل٤مل يم٤مٕخ اًمزوج أىم٤مرب سمف اعم٘مّمقد أن واًمّمقاب ،شمٗمًػمه

 ،اًمزوج أبق هق أنف ٕم٦مياًمنم ذم ًمٚمٜمّمقص ُم٤ٌميـ ضمداً  همري٥م ىمقل شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ وىمد

 .ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمح٤مرم أوائؾ ُمـ سمؾ ،حمرم هق شمٕمٚمٛمقن يمام اًمزوج وأبق
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 ـمم اًمزوج أىم٤مرب هؿ وإٟمام ،اًمزوج سم٠مب احلدي٨م ذم احلٛمق شمٗمًػم جيقز ومال 

 اًمديـ ذم أظمٞمف سمزوضم٦م خيٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمقم جيقز ومال ،ًمٚمزوضم٦م حم٤مرم ًمٞمًقا 

 إذا إٓ ،هذه اخلٚمقة قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم ،اإلؾمالمو

 قمدداً  وًمٞمس ،ص٤محللم رضم٤مل سم٤مُمرأة اظمتٚمقا  اًمذيـ يم٤من إذا وإٓ ،حمرم هٜم٤مك يم٤من

ة ُمـ اخلٚمقة هذه ُمثؾ ُمـ أجْم٤م ُم٤مٟمع ومال وأيمثر صمالصم٦م سمؾ واطمداً   سم٠من ٔمـاًم. .ًمٌٕمد ُمرأ

 .ِب٤م اظمتالئٝمؿ سم٥ًٌم اعمٗمًدة ُمـ ؿمئ ي٘مع

 (.:. 18: 55/  18/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوجفا إخقان مع افزوجة جؾقس حؽؿ

 ومام يم٤من وإن ،إظمقشمف ُمع وزوضمٝم٤م هل دمٚمس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ذًمؽ؟ ذم شم٤ٌمقمٝم٤ما اًمقاضم٥م اًمنموط هل

ة يم٤مٟم٧م إذا :اجلقاب  أجْم٤م ضمٚمقؾمٝم٤م ويٙمقن ،اًمنمقمل سم٤محلج٤مب اعمحتج٦ٌم اعمرأ

 أُم٤مم شمتٚمقى وٓ شمْمحؽ ٓ ُمثال يم٠من ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٔداب ومٞمف هل ُمٚمتزُم٦م أو ُمالزُم٤م

 أن ،اًمزُم٤من هذا ذم ظم٤مص٦م أقمت٘مد يمٜم٧م وإن ،هذا ومٞمجقز ،زوضمٝم٤م وإظمقان أؾمالومٝم٤م

 قمغم أوم٤مق اًمذي ،جمتٛمٕمٜم٤م ذم اإلؾمالُمٞم٦م أداب هذه ُمثؾ حت٘مٞمؼ سمٛمٙم٤من اًمّمٕمقسم٦م ُمـ

 أٓ اخلػم يمؾ وم٤مخلػم ًمذًمؽ ،قمٜمٝم٤م يٌتٕمد أن سمٕمد يًتٓمع وح ٤م ،اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 .آضمتامع هذا ُمثؾ اًمزوج دار ذم يّمػم

  (.:. 16: 52/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوجتف برؾؼة ٕصدؿائف افزوج جمافسة حؽؿ

 ؟ٟمراقمٞمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ذوط هٜم٤مك هؾ  ،زوضم٤مِتؿ ُمع إصدىم٤مء ضمٚمقس :اًم٤ًمئؾ

 . آظمتالط ُمـ ٟمقع هذا ٕنف  ،اإلؾمالم ٘مرهيُ  ٓ اجلٚمقس هذا ُمثؾ: أوًٓ  :اًمِمٞم 

  صٕم٥م، اًمتزاُمٝم٤م ٙمـًم  ،ُمٕمرووم٦م – ـمٌٕم٤مً  – وم٤مًمنموط سمد وٓ يم٤من إنْ : صم٤مٟمٞم٤مً 
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 : – آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م – اًمنموط ومٛمـ

 ٓسمس شمٙمقن ٓ أنف: سمٛمٕمٜمك  ،اًمنمقمل احلج٤مب حمتج٦ٌم واطمدة يمؾ يٙمقن أنف 

 هذه شمٙمقن أٓ   صمؿ  ،سمٞمقِتـ ذم اًمٜم٤ًمء ؿم٠من هق يمام  ،اًمٜمٔمر ٚمٗم٧مشمُ  مجٞمٚم٦م زاهٞم٦م أخ٦ًٌم

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمٗمخذيـ أو ًمٚم٤ًمىملم حتجٞمؿ ومٞمٝم٤م  ،ُمثالً  شم٘مّمػم ومٞمٝم٤م  ،وٞمؼ ومٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب

 .ذًمؽ

 يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرِت٤م يمٜم٧م اًمتل ،احلج٤مب ذوط أخًٌتٝمؿ ذم شمتقومر أن: اعمٝمؿ 

 ش. اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 وإدب احلِمٛم٦م يمؾ ومٞمف يٙمقن أن جي٥م ،اعمجٚمس ذاك ذم احلدي٨م أن: ذًمؽ قمغم زد

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ اجل٤مًمًلم أطمد احلدي٨م ؾٛمِ حَيْ  ُم٤م أنف سمحٞم٨م ،واًمقىم٤مر

 . اًم٘مٝم٘مٝم٦م قمـ ومْمالً  اًمْمحؽ وقمغم اًمتًٌؿ قمغم

 دضمِ وُ  إذا اجلٚم٦ًم ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمنموط ِبذه أو اًمنمط ِبذا احلدي٨م يم٤من وم٢مذا

 . ضم٤مئزة ومٝمل هل٤م اعم٘متيض

 :ُمًتحٞمؾ ؿمٌف – هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم وسمخ٤مص٦م – اًمنموط هذه حت٘مٞمؼ سم٤مقمت٘م٤مدي ًمٙمـ 

 ُم٤م» اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م اًمِمديد إؾمػ ُمع ٕنف

 ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم قمٚمؿ قمغم ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ صمؿ  ،شجيقز ٓ ُم٤م» و شجيقز

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم هلذه ؼٌِّ ٓمَ واعمُ  اعمٚمتزم ضمداً 

  ،يمٚمٝم٤م اًمنموط هذه ومٞمف وشمتقومر ،إىم٤مرب سملم ي٘م٤مم ٤مً جمٚمً أتّمقر ٓ وم٠من٤م وًمذاك 

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر وًمذًمؽ،  حمض ظمٞم٤مزم رء هذا

 ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ  ،اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت

 طمقل طم٤مم وُمـ أٓ  ،حم٤مرُمف اهلل محك وإن أٓ،  محك ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ  ،وقمروف

 ُمثالً  وضمرى ىمديامً  اًمٜم٤مس سمٕمض أظمذ: احلدي٨م هذا وُمـ  ،شومٞمف ي٘مع أنْ  يقؿمؽ احلٛمك

 سمده ُم٤م كمًمّ ا: »اًمث٤مين واعمثؾ  ،قم٤مُمٞم٦م طمٙمٛم٦م هذه  ،شًمف وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: »قم٤مُمٞم٤مً 
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226 

 . هٙمذا شاًم٘مٌقر سملم يٜم٤مم ٓ سم٦مٙمرُمُ  ُمٜم٤مُم٤مت يِمقف

  (22:27:29 /  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واحد مؽان دم زوجاهتؿ مع رجال اجتامع

 ذم وجيتٛمٕمقن ُمتزوج، ُمٜمٝمؿ واطمد ويمؾ سمٞم٧م ذم جمتٛمٕملم إظمقة يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمًقاًمٞمػ سمٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمـ حيّمؾ ىمد وًمٙمـ ُمتحج٤ٌمت، واًمٜم٤ًمء واطمد، جمٚمس

 .اًمٜم٤ًمء ومٞمتْم٤مطمؽ ويمذا

 .جيقز ُم٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمٙمن ومٞمف اًمذي آضمتامع هذا ُمثؾ أن: أىمقل أن أريد يمٜم٧م ُم٤م وهذا :اًمِمٞم 

 سم٤مًمْمحؽ أصقاِتـ ومػمومٕمـ ٟمٙمت٦م ُمٜمٝمؿ واطمد يرُمل ىمد ٕنف :[ جيقز ُم٤م] وحت٥ٌم

 .جيقز ومال اًمٗمتٜم٦م وحيّمؾ

 (22:22:45/أ45: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 إشتاذ أمام بافتجقيد افػتاة ؿراءة حؽؿ

 يًٛمقهن٤م: يٕمٜمل اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م: يٕمٜمل اعمٜم٤مه٩م شمدريس اًمٙمٚمٞم٤مت ذم :ُمداظمٚم٦م

 إؾمت٤مذ؟ أُم٤مم اًم٘مرآن دقِّ دُمَ  أو شمتٚمق أهن٤م ًمٚمٌٜم٧م جيقز ومٝمؾ ،اًمتالوة أو اًمتجقيد سم٤مؾمؿ

 . ٓ :اًمِمٞم 

ؾمت٤مذ أن وًمق :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚم٥م [أنف سمحج٦م] هذا ٞمجٞمزوم ًمألؾمت٤مذ ٟمحٙمل ،ـمٚم٥م ٕا

 ُم٤م ٟمحـ هذا ،اًمنميٕم٦م قمـ ُمٜمحرف.. إؾمت٤مذة وـمٚم٥م إؾمت٤مذ ـمٚم٥م :اًمِمٞم 

ة ًمٙمـ ،ومٞمف ٟمتدظمؾ  ًمٞمس أضمٜمٌل قمٜمٝم٤م همري٥م رضمؾ أُم٤مم ،سم٤مًمتجقيد اًم٘مرآن شم٘مرأ  اُمرأ

 .جيقز ٓ ومٝمذا ،سمٛمحرم
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 ؟ش..يٕمٜمل درضم٤مت» قمٚمٞمٝم٤م يم٤من وإن! ٞم٥مـم :ُمداظمٚم٦م

 شم٠ًمخٞمٜمل أقمرف أن٤م ،ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمٜم٤مه٩م ،اُمتح٤من ُم٤م اُمتح٤من أتدظمؾ ُم٤م أن٤م.. . :اًمِمٞم 

 هلـ جيقز ٓ طم٤مًم٦م ذم يٙمقٟمقا  اًمٌٜم٤مت سمٕمض ومٞمف إٟمف ظم٤مص٦م.. . رأؾمٝم٤م سمتدسمر سمٜم٧م أُم٤م ،وأضم٤موسمؽ

ؾم٤مشمذة سمٕمض قمٜمد  قمٜمدي ُم٤م أن٤م أين: يٕمٜمل شمٚمٛمٞمح شمٚمٛمح يٛمٙمـ: يٕمٜمل ،سم٤مًمتالوة اًم٘مراءة ٕا

ؾم٤مشمذة أيمثر ًمٙمـ ،اًم٘مراءة ُمثالً  احل٤مئض قمغم حيرم سم٠منف ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  ،أىمرأ  أين اؾمتٕمداد  ٕا

ل اًمرضمؾ أُم٤مم شم٘مرأ  أن ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م.. . اوٓمرت ومٚمق ،ذًمؽ حتريؿ يٕمرومقن اًمٞمقم اًمديم٤مشمرة ضمٌٜم  ٕا

قمذار ي٘مٌؾ أن ومٞمٛمٙمـ ،أؾمت٤مذه٤م هق اًمذي  احلٙمؿ شمٕمرف أهن٤م اعمٝمؿ ،اعمِمٙمٚم٦م ُمـ وختٚمص ٕا

 يٜم٤مؾم٥م سمام شمٕمتذر وسمٕمديـ اًمنمقمل

 (.:. 55: .4/   29/   واًمٜمقر اهلدى)

 بقاشطة معؾؿفا ظذ افؼرآن ادرأة ؿراءة حؽؿ

 ي٘مرأن هـ صمؿ اهل٤مشمػ، سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء يٕمٚمؿ يم٤من إذا اعم٘مرئ أن اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال.. 

 يرى وٓ اًمًت٤مرة وراء ُمـ صقِتـ ؾمٛمع ًمق يمام وم٤محلٙمؿ ًمٚمٛم٘مري صقِتـ ويًٛمٕمـ

 دون واهلقاء إثػم سمقاؾمٓم٦م صقِتـ ؾمٛمع: اًمقضمٝملم قمغم طم٤مصٚم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م أضم٤ًمُمٝمـ،

 قمٞمٜمف، اعمرأة صقت هق وم٤مًمّمقت إؾمالك سمقاؾمٓم٦م أو هذه، إؾمالك وؾمٞمٚم٦م

 ذًمؽ ذم يِمؽمط وًمٙمـ اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمِمٝمقر هق ُم٤م ظمالف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وصقت

 واإلفمٝم٤مر واإلىمالب سم٤مًمٖمٜم٦م شم٘مرأ  وهل أُم٤م اًمٓمٌٞمٕمل، اًمّمقت ذًمؽ صقِت٤م يٙمقن أن

 ىمقًمف وي٠ميت اًمتجقيد، هق وهذا واعمٜمٗمّمؾ، واعمتّمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعمد آظمره، إمم وو

 ومال سم٤مًم٘مرآن، شمتٖمٜمك أن يٜمٌٖمل هل: إًذاش  ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ:  »اًمًالم قمٚمٞمف

 سمقاؾمٓم٦م أو اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م يم٤من ؾمقاء إـمالىًم٤م رضم٤مل أُم٤مم هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 .اًمتٚمٗمقن

 (22:21:54/ 2 – ضمدة ومت٤موى)
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 ـاهلاتػ واشطة ظز ادؼرئ ظذ افؼرآن ادرأة ؿراءة حؽؿ

ـّ  صمؿ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء ُيَٕمٚمِّؿ يم٤من إذا اعم٘مرئ أن اًم١ًمال :اًمِمٞم   َيْ٘مَرأْنَ  ه

ـَ  ِٛمْٕم ًْ ـّ  ؾمٛمع ًمق يمام وم٤محلٙمؿ ًمٚمٛم٘مري صقِتـ وُي  يرى وٓ ؾمت٤مرة وراء ُمـ صقِت

ـّ   دون واهلقاء إثػم سمقاؾمٓم٦م صقِتـ ؾمٛمع اًمقضمٝملم قمغم طم٤مصٚم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م أضم٤ًمُمٝم

 .قمٞمٜمف اعمرأة صقت هق وم٤مًمّمقت إؾمالك سمقاؾمٓم٦م أو هذه إؾمالك وؾمٞمٚم٦م

 أن ذًمؽ ذم يِمؽمط وًمٙمـ اًمٜم٤مس قمٜمد ُمِمٝمقر هق ُم٤م ظمالف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وصقت

 آظمره إمم و و واإلفمٝم٤مر واإلىمالب سم٤مًمٖمٜم٦م شم٘مرأ  وهل أُم٤م اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت ذًمؽ صقِت٤م يٙمقن

 يتٖمـ مل ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وي٠ميت اًمتجقيد هق وهذا واعمٜمٗمّمؾ واعمتّمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعمد

ٖمل هل إذاً  ،شُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن  اًمرضم٤مل أُم٤مم هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال سم٤مًم٘مرآن شمتٖمٜمك أن يٌٜم

 .اًمتٚمٗمقن سمقاؾمٓم٦م أو اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً 

 (22 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 امرأة مـ ادباح فؾغـاء افرجؾ اشتامع حؽؿ

ة ُمـ اعم٤ٌمح ًمٚمٖمٜم٤مء اًمرضمؾ اؾمتامع طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ  ؟[اُمرأ

ة ومٚمّمقت ،اُمرأة هل اًمِمٕمر شمٜمِمد اًمتل أن دام ُم٤م :اًمِمٞم     ذم ظم٤مص٦م اعمرأ

 .هل٤م آؾمتامع جيقز ومال ،ِب٤م اًمرضم٤مل يٗمتتـ ىمد ،ظم٤مص٦م ٟمٖمٛم٦م ًمٚمِمٕمر إٟمِم٤مده٤م

 (.:. 18: 12/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػتـة أمـ بؼط افـساء ظذ افرجال شالم جقاز

 [:اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف ذيمر طمجر اسمـ احل٤مومظ أن ذيمر أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل ؾمالم ًمثٌقت اًمراضمح: وهق ،اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا اجلقاز إمم ذًمؽ ُمـ واٟمتٝمك

 إًمٞمٝمؿ شم٘مدم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمجقز قمغم اًمّمح٤مسم٦م ؾمالم صح ويمذًمؽ .اًمٜم٤ًمء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص
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 ذم اًمٌخ٤مري رواه .اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمٓمحلم ُمع ُمٓمٌقظم٤مً  اًمًٚمؼ أصقل

 ش. 6248ش»صحٞمحف»

 شاًمٌٍمي وهق» احلًـ قمـ طمًـ سمًٜمد ش1246ش »اعمٗمرد إدب» ذم وروى

 .اًمرضم٤مل قمغم يًٚمٛمـ اًمٜم٤ًمء يمـ :ىم٤مل

 .(734-733/ 11/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وافـساء؟ افرجال بغ ـذفؽ يؽقن هؾ افسالم بنؾشاء إمر

 أم ،وم٘مط سم٤مًمرضم٤مل ُم٘مٞمد اًمًالم إومِم٤مء هؾ ،اًمًالم إومِم٤مء قمـ ؾم١مال :اًم١ًمال

 سمٕمٛمقُمف؟ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل

 .اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل يًٚمؿ أن سم١ًماًمؽ شمٕمٜمل أنؽ أفمـ :اًمِمٞم 

 .واًمٕمٙمس ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤ًمء يًٚمؿ وأن :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمـ اًمٜم٤ًمء يًٚمؿ أن سم٤مًمٓمٌع ؾم١ماًمؽ ذم شمٕمٜمل وٓ :اًمِمٞم 

 ..ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقل ُمًٚمٛم٦م سمِم٤مسم٦م ُمر إذا ،اعمًٚمؿ اًمِم٤مب أن: شمٕمٜمل ُم٤م مجٚم٦م ذم ومتٕمٜمل :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمٙمؿ؟ اًمًالم: هل٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمًالم أظمر يٌدأ اًمذي آصمٜملم ُمـ ظمػممه٤م ويٙمقن :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



   اخلٚمقة وآظمتالط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 هذا ،ُم٤ًمسم٘م٦م ذم يّمػم ،اًمِم٤مب ىمٌؾ سم٤مًمًالم ومت٤ٌمدره ؿم٤مسم٤مً  ًم٘مٞم٧م هل وم٢مذا :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٓمٌع اًم١ًمال ُمْمٛمقن ُمـ

 ًمٞمتٛمٙمـ ضمدًا: ه٤مُم٦م سم٘م٤مقمدة أذيمر أن ،جيقز ٓ أو جيقز أىمقل أن ىمٌؾ سمد ٓ: وم٠مىمقل

 .اًمديـ ذم اًمتٗم٘مف ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ِب٤م

 شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومٞمٜمٌٖمل ،اًمًٜم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أن: هل اًم٘م٤مقمدة هذه 

 أن يٜمٌٖمل وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم احلدي٨م ذًمؽ ـمٌؼ أو ،سمف ـمٌ٘م٧م اًمذي اًمٜمحق قمغم

 .إول اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف جير مل ،ضمديداً  ُمٕمٜمًك  احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ

 يمؾ: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم إظمقاين ًمٌٕمض أذيمره أن قم٤مديت ُمـ ،ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 ي٠متقن طمٞمٜمام ،اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم ومرائْمٝمؿ ي١مدوا سم٠من ،قمٚمٞمٝمؿ اهلل أنٕمؿ اًمذيـ اعمّمٚملم

ٜم٦م ويّمكم ،ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يدظمؾ اعمًجد ٚمٞم٦م اًم  ُمـ اًمٕمنمات ومٞمف اعمًجد ودمد ،وطمده اًم٘م

 يّمٚمقن أقمٜمل ،اًم .. يٜمٝمض هذا ،يريمع هذا ،هٜم٤م وواطمد ،هٜم٤م وواطمد ،هٜم٤م واطمد ،اعمًٚمٛملم

 ،مج٤مقم٦م ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  مج٤مقم٦م ي٤م: ًمٚمجامقم٦م ىم٤مل ه١مٓء ُمـ واطمداً  أن ومٚمق ،مج٤مقم٦م يّمٚمقن ٓ ،ومرادى

 شاجلامقم٦م قمغم اهلل يد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،مج٤مقم٦م ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  ،ُمتٗمرىملم ٟمّمكم ُم٤م أطمًـ

 صالة»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ذًمؽ ُمـ أسح هق ُم٤م ىم٤مل سمؾ ،صحٞمح طمدي٨م

 ش..اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالث وصالة ،وطمده صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ

ضمر يمثرة اًمٕمدد يمثر يمٚمام ،وهٙمذا  .ٕا

 ؟[أص٤مب ومٝمؾ ِبذا،] أراده ُم٤م قمغم اؾمتدل ىم٤مئالً  أن ومٚمق

 أضمزاء يتْمٛمـ ٟمص يمؾ: وهل ،اعم٤ًمئؾ ُمئ٤مت حتتٝم٤م يدظمؾ اًم٘م٤مقمدة ومٝمذه .ٓ :اجلقاب

ضمزاء هذه سمٕمض ،يمثػمة  جيقز ومال ،قمٚمٞمف اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل ،اًمٜمص قمٛمقم ُمـ شم١مظمذ اًمتل ٕا

سمتداع ُمـ وهق ،سمف اًمٕمٛمؾ ٥ٌم ،اًمديـ ذم ا  قمـ ،اعمت٠مظمرة اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم مج٤مهػم همٗمٚم٦م وسًم

ٜمـ: ُمـ يمثػماً  ِب٤م أو٤مقمقا  ُم٤م اًمٌدع ُمـ اًمديـ ذم أطمدصمقا  ،اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه  ًم٘مقل ُمّمداىم٤مً  اًم

 .ؾمٜم٦م وأُمٞمت٧م ٓإ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م: اًمًٚمػ سمٕمض

 سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم ُم٘متٜمٕم٤مً  يم٤من ؾمقاء ،ُمٜمٙمؿ ؿمخص أي

 ...شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ ،والًم٦م
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 شصقيت اكؼطاع هـا حصؾ»

 ي٘مقل احل٤مرضيـ ُمـ أن واطمد أي يم٤من ؾمقاء ،مخ٦ًم أىم٤ًمم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م

 هق يراه٤م سمدقم٦م سم٠مي ومٚمٞم٠مت ،اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ أو ،قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م سم٠من

 .قم٤مم دًمٞمؾ ُمـ سمحج٦م آشمٞمف وأن٤م ،سمدقم٦م

 ٕن اًمٌدع؟ هذه ٟمٜمٙمر ومٚمامذا ،قم٤مم دًمٞمؾ هل٤م ٟمدر ُم٤م إٓ اًمٞمقم ُمقضمقدة سمدقم٦م يمؾ

 .اًمٌدع سمتٚمؽ يٕمٛمٚمقا  مل اًمًٚمػ

 ذم شمدظمؾ أهن٤م ٟمٗمٝمؿ اًمتل ،اجلزئٞم٤مت هذه أن يٗمٝمٛمقا  مل اًمًٚمػ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك 

 ،اجلزء ِبذا يٕمٛمٚمقا  مل ًمذًمؽ ،اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم شمدظمؾ أهن٤م اًمًٚمػ ومٝمؿ ُم٤م ،اًمٕم٤مم اًمٜمص

 .اًمِم٤مسم٤مت قمغم اًمِم٤ٌمب ؾمالم: ُمث٤مًمف.. اجلامقم٦م ُمع اًمًٜمـ صالة: ُمث٤مًمف

 جيقز ٓ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل ًمذًمؽ ،سمف ٟمحـ ٟمٕمٛمؾ أن جيقز ومال ،سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ جير مل أنف دام ومام

ٜم٦م اُمرأة يم٤مٟم٧م إذا وإٟمام ،اًمِم٤مسم٦م اعمرأة قمغم اًمًالم  ،ؿمٛمٓم٤مء قمجقز شمٙمقن أن أطمرى ،قمجقز ُم

 ،اًمِم٤مسم٤مت وومٞمٝمـ قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٤ًمء قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء قمـ اًمًٚمػ اُمتٜم٤مع ٕن قمٚمٞمٝم٤م: يًٚمؿ ومحٞمٜمئذ

 : ىمديامً  ُمٍم ؿم٤مقمر ىم٤مل ُم٤م اموُمثٚم ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

٤مب اومتت٤من داسمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ىمٓمع ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ  اًمِم٤مسم٤مت أو سم٤مًمِم٤مسم٤مت اًمِم

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًمِم٤مسم٦م قمغم اًمِم٤مب ُمـ اًمًالم سم٢مًم٘م٤مء ؾمٛمح ومام ،سم٤مًمِم٤ٌمب

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 يٓمرق اعمًٚمٛملم ُمـ أظمٞمف سمٞم٧م إمم رضمؾ ي٠ميت أن هل[ صقرة هٜم٤مك] :ُمداظمٚم٦م

 قمـ أؾم٠مل ومالن أن٤م ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: هل٤م ومٞم٘مقل سم٤مًم٤ٌمب؟ ُمـ: اًمزوضم٦م ومت٠ًمل ،اًم٤ٌمب

 ؟ُمنموع هذا هؾ ،ومالن

 .ومتٜم٦م ذم ُم٤م هٜم٤م ٕنف ُمنموع: هذا :اًمِمٞم 

 (.:. 44: .9/  22/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (. .:...:. .. / 22/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرجؾ ظذ افسالم ادرأة إفؼاء حؽؿ

ة شمٚم٘مل هؾ :ُمداظمٚم٦م  ُمٕمف اًمًٞم٤مرة ريم٧ٌم وإذا سم٤مهل٤مشمػ، اًمًالم اًمرضمؾ قمغم اعمرأ

 ُمٕمف؟ ُمثاًل  زوضمتف ويم٤مٟم٧م

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن سمد: ومال إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م :اًمِمٞم 

 سمد وٓ يم٤مٟم٧م إذا واعمرأةش دمٞمٌقه ومال اًمًالم ىمٌؾ يمٚمٛمٙمؿ وُمـ اًمٙمالم، ىمٌؾ اًمًالم»

٤ًٌم رضماًل  شمٙمٚمؿ أن  اًمٙمالم هذا يم٤من وم٢من اًمٙمالم، ُمـ أومم قمٚمٞمف شمًٚمؿ وم٠من قمٜمٝم٤م همري

 .سم٤معمٜمع أومم وم٤مًمًالم ممٜمققًم٤م يم٤من وإن سم٤مجلقاز، أومم وم٤مًمًالم ضم٤مئًزا 

 .يمالُمٝم٤م قمـ زوضمٝم٤م ؾمالم ومٞمٖمٜمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ُمع هل ريم٧ٌم إذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم أُم٤م

 (22:28:19/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادصاؾحة؟ دون افرجال ظذ افسالم إفؼاء فؾؿرأة جيقز هؾ

 اعمّم٤مومح٦م؟ دون اًمرضم٤مل قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 جيقز ٓ أنف أقمٚمؿ واهلل واًمراضمح اًمٗم٘مٝم٤مء، قمٜمد[ ومٞمٝم٤م خمتٚمػ] اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞم 

ة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اًمرضم٤مل، أو اًمِم٤مب اًمرضمؾ قمغم اًمًالم شمٚم٘مل أن اًمِم٤مسم٦م ًمٚمٛمرأة  اعمرأ

 إًم٘م٤مئٝم٤م وراء ُمـ يؽمشم٥م أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٓ طمٞم٨م اًمًالم وم٠مخ٘م٧م قمجقًزا ُمًٜم٦م

[ ومٞمجقز] أجًْم٤م، يمذًمؽ اًمٕمٙمس أن يمام اًمًالم إًم٘م٤مئٝم٤م ُمـ سم٠مس ومال اًمٗمتٜم٦م ُمـ رء

 اًمنمط هذا سمٖمػم أُم٤م شمِمتٝمك، ٓ اًمتل اًمٕمجقز اعمرأة قمغم اًمًالم يٚم٘مل أن اًمرضمؾ قمغم

 هٙمذا قمٚمٞمٝمـ يًٚمٛمقن سم٤مًمٜم٤ًمء ُمروا إذا يم٤مٟمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن اًمًٜم٦م ذم ٟمٕمٚمؿ ومال

 .آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه مم٤م شمٗمريؼ أي سمدون

 ؾمد سم٤مب ُمـ هق اًمِم٤مب اًمرضمؾ وُمـ اًمِم٤مسم٦م اعمرأة قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء[ ُمٜمع] و

 قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م وآقمتامد آهتامم جي٥م اًمنميٕم٦م ذم ه٤مُم٦م ىم٤مقمدة وهل اًمذريٕم٦م،

 اًمنميٕم٦م ٟمّمقص ُمـ يمثػم قمٚمٞمٝم٤م دل اًم٘م٤مقمدة وهذه اعم٠ًمخ٦م، يمٝمذه اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم
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 آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وأووحٝم٤م أبٞمٜمٝم٤م وُمـ وؾمٜم٦ًم يمت٤مسًم٤م

 وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف

 ذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم، ذم احلدي٨م ٟمص هذاش اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع،

 هلٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد ؾمٜمده٤م ذم اًمرواي٦م هذه أن إٓش اًمٚمٛمس وزٟم٤مه٤م: »أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد

 ذم طمٗمظ ؾمقء قمٚمٞمف ـمرأ  وم٘مد سم٤مًمنمع حيٙمؿ وم٤مواًل  رضماًل  يم٤من أنف ومٛمع اًم٘م٤ميض

 حيتجقن ٓ أهنؿ ومْماًل  احلدي٨م ُمـ سمف شمٗمرد سمام اعمحدصمقن حيت٩م ومال وًمذًمؽ احلدي٨م،

 ٕن سم٤معمٕمٜمك: رواي٦م يم٠مهن٤م هذه روايتف أن[ وم٤مًمٔم٤مهر] احلٗم٤مظ ُمـ اًمث٘م٤مت سمف ظم٤مًمػ سمام

[ احلدي٨م] ِبذا ُم٘مّمقد أنف ئمٝمر ومال[ اًميب] هق اًمٞمقم قمٜمدٟم٤م يت٤ٌمدر اًمذي اًمٌٓمش

 سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ذم ضم٤مء يمام اًمٚمٛمس اعم٘مّمقد وإٟمامش اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد»

 ذم – واًمٗمؿ اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ هلٞمٕم٦م،

 اًم٘مٌؾ، وزٟم٤مه يزين واًمٗمؿ – صحٞمح سمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم صحٞمحلم اًمٗمرج: رواي٦م

 :اًمتحريؿ ُمـ ٟمققملم سمٞم٤من ومٞمف احلدي٨م ومٝمذاش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج

 ىمٌؾ وُم٤م اًمزٟم٤م، وهق ًمذاشمف طمرم ُم٤م: اًمث٤مين واًمٜمقع ًمٖمػمه، طمرم ُم٤م: إول اًمٜمقع

 إمم شم١مدي ىمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ اخت٤مذ قمـ واًمٜمٝمل اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ: ىمٚمٜم٤م يمام هق ذًمؽ

 احلدي٨م هذا ُمثؾ وُمـ ضمًدا، يمثػمة أدًم٦م أذت يمام ًمف اًمٌح٨م وهذا ًمذاشمف، اعمحرم

 :احلٙمٞمؿ ىمقًمف ُمٍم ؿم٤مقمر ؿمقىمل أظمذ وأُمث٤مًمف

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد [ومٙمالم]        ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 .ومًالم :هٜم٤م اًمِم٤مهد

 شم١مدي ىمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ قمـ آسمتٕم٤مد يٜمٌٖمل ًمذًمؽ يٜمٝمٛمر، صمؿ ىمٓمر اًمٖمٞم٨م وأول

 .اعمحرُم٤مت إمم

 (22:34:45/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 اهلاتػ دم افـساء ظذ افسالم إفؼاء حؽؿ

 ومؽمومع اهل٤مشمػ، ذم سمّمديؼ. .. أتّمؾ أن أريد: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: شم٘مقل هل قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: أىمقل أن ومٞمجقز زوضمتف أو ُمثاًل  أظمتف

 .سمؽ اشمّمؾ ومالن أن أظمؼميف ضم٤مء إذا ُمقضمقد، ًمٞمس ٓ ُمقضمقد؟ ومالن

 ٕن ذًمؽ اًمًالم: ُمـ سمد ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ اًمٙمالم ُمـ سمد ٓ دام ُم٤م هٜم٤م :اًمِمٞم 

ة يٙمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمرضمؾ أن إصؾ  ؾمد سم٤مب ُمـ ذيمرٟم٤مه ُمـ سم٤مب ُمـ ظمِمٞم٦م اعمرأ

 اًمًالم، سمٕمد إٓ اإلؾمالم ذم اًمٙمالم جيقز ومال اًمٙمالم، ُمـ سمد ٓ يم٤من وإذا اًمذريٕم٦م،

ة ُمع اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أن خيِمك يم٤من وإذا  يؽمشم٥م أن ُمٜمف خيِمك ٓ قم٤مدًي٤م ٟمٔمٞمًٗم٤م يمالًُم٤م اعمرأ

ة اعمتٙمٚمؿ اًمرضمؾ سملم اًمِم٤مؾمع اًمٌقن ًمقضمقد  ُمـ خيِمك ٓ يم٤من إذا ُمٕمٝم٤م، اعمتٙمٚمؿ واعمرأ

 أن أقمتؼم وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمًالم، إًم٘م٤مء ُمـ خيِمك ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ اًمٙمالم هذا

ة إذا: أي أجًْم٤م، اًمٕمٙمس  وم٠مضم٤مِب٤م اهل٤مشمػ سمٓمريؼ هل٤م صدي٘م٦م أو هل٤م أظمًت٤م ـمٚم٧ٌم اعمرأ

 اًمٙمالم ُمـ هل٤م سمد ٓ يم٤من وم٢مذا آظمره، إمم أو أظمتٝم٤م أو ص٤مطمٌتٝم٤م قمـ شم٠ًمل ومٝمل رضمؾ،

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ٕنف اًمًالم: اًمٙمالم ذاك يدي سملم شم٘مدم أن رضمؾ ُمع

 ؿمؽ سمال احلٙمؿ هق هذاش دمٞمٌقه ومال اًمًالم ىمٌؾ سم٤مًمٙمالم سمدأيمؿ ُمـ: »اًمّمحٞمح٦م

 أن خيِمك ٓ طمٞم٨م اهل٤مشمٗمٞم٦م اعمٙم٤معم٦م ذم اعمقوقع دام ُم٤م ًمٙمـ اًمرضمؾ، إمم أص٤مًم٦م ُمقضمف

 شمتٙمٚمؿ ُم٤م أول ومٚمٞمٙمـ يتٙمٚمؿ أو شمتٙمٚمؿ أن ُمـ سمد ٓ هل أو وهق ذقمٞم٦م ُمٗمًدة يؽمشم٥م

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سمف يتٙمٚمؿ أو سمف

 (22:39:27/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ادقت احلؿق تػسر

 اهلل رؾمقل ىمقل شمٗمًػم إمم شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م :اًم١ًمال

 ذًمؽ ذم شمرون ومامذا ،اًمزوج أبق سم٠منف شاعمقت احلٛمق» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ
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 .اًمزوج أبق سم٠منف :اًمِمٞم 

 .اًمزخمنمي ىمقل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ طمدي٨م ذم :اجلقاب

 .شاعمقت احلٛمق: ىم٤مل احلٛمق؟ سم٤مل ومام: ىمٚم٧م ،اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ» :ُمداظمٚم٦م

 ٓمٚمؼيُ  أنف ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضم٤مز إذا اًمتٗمًػم هذا أن اقمت٘م٤مدي ذم :اًمِمٞم 

د ،احلٛمق  .اعمٕمٜمك ِبذا احلدي٨م هذا ذم احلٛمق شمٗمًػم يّمح ٓ ،اًمزوج أبق ُمثالً  ويرا

ٟمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ُمـ سمؾ ،اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ٕن وذًمؽ   ىم٤مـمٕم٦م اًم٘مرآ

 همػم يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ،اعمرأة قمغم اًمزوج أبق هق اًمذي احلٛمق دظمقل ضمقاز ذم ،اًمدًٓم٦م

 .ُمتحج٦ٌم

 دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اهلل رمحف داود أيب طمدي٨م ٟمذيمر مم٤م ٟمذيمر أو ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ 

 ُمْمٓمجٕم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة وم٤ًمرقم٧م ،هل٤م قمٌد وُمٕمف وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف قمغم يقُم٤مً 

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمٖمالم ،شوهمالُمؽ أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ»: هل٤م وم٘م٤مل ،ًمتتًؽم

ه وأن قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ  قمٚمٞمف اعمٜمّمقص شمٕم٤ممم ىمقًمف طمدود ذم ،اًمٌٞمتٞم٦م سمٌدًمتٝم٤م يراه٤م أن شمرا

ـَ  َوٓ﴿:   اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم [ 31:اًمٜمقر﴾ ]... آسَم٤مئِِٝم

ة رٝمِ ٔمْ شمُ  ٓ: يٕمٜمل ،أي٦م إًم   .اًمزيٜم٦م ُمقاـمـ ُمـ أيمثر اعمحرم أُم٤مم اعمرأ

 ومتٗمًػم وًمذًمؽ ،قمٚمٞمف حترم ُمـ ُمع اعمحرم اظمتالط ضمقاز ذم سحي٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م 

 ُمـ ًمزم وإٓ ،هٜم٤م يًت٘مٞمؿ وٓ يّمح ٓ اًمزوج أبق وهق ،اعمح٤مرم سم٠مطمرم هٜم٤م احلٛمق

 .اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ وأطمٙم٤مم ،يمثػمة أطم٤مدي٨م رد ذًمؽ

 وؾم٤مءت اًمزُم٤من ومًد إذا ،اخل٤مص٦م اًمٔمروف سمٕمض ذم هذا ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ إٟمام

 ،ًمٗمتٜم٦م ٕمروٝم٤ميُ  ىمد اعمرأة قمغم اًمزوج أبق دظمقل أن اًمٔمـ قمغم وهمٚم٥م ،اًمرضم٤مل أظمالق

 .هذا ٟم٘مقل ممٙمـ ،ُمْمٓمرداً  وًمٞمس قم٤مرو٤مً  ًمٙمـ ،كتٌٜم  يُ  أن ممٙمـ طمٙمؿ ومٝمذا
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 اإلٟم٤ًمن أن اًمّمٕم٥م ُمـ يٕمٜمل ،طمقادث اجلرائد سمٕمض ذم وىمرأتؿ ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد 

 .ذًمؽ وٟمحق سم٠مظمتف ومٕمؾ واًمذي ،سم٤مسمٜمتف ومٕمؾ اًمذي ،وىمٕم٧م وًمٙمٜمٝم٤م يتخٞمٚمٝم٤م

 اًمزوضم٦م ُمثالً  ٕىم٤مرب فمٝمر إذا أنف إٓ ،ٓمردةُم أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمل ٓ أُمقر هذه 

 طمٙمامً  ٕمؾجُيْ  أن جيقز ٓ ًمٙمـ ،مت٤مُم٤مً  وارد ومٝمذا ،ُمٜمٕمقه٤م اعمح٤مرم سمٕمض ُمـ دء ٚمؼظُم 

 .إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م ٤مًمػخُي  ٕنف  ًؾم٤مري٤ًم: ردآم  ُمُ 

  (.:. 47: 52/  8/ واًمٜمقر اهلدى)

 افزوج أبق ؾقف يدخؾ وهؾ باحلؿق ادراد

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  ،اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ش.اعمقت احلٛمق: ىم٤مل احلٛمق؟ أومرأج٧م

  احلدي٨م؟ هذا وٛمـ اًمزوج أب إب يدظمؾ هؾ :اًم١ًمال

 . يدظمؾ ٓ :اًمِمٞم 

  سمٕمض؟ ُمع سمٕمْمٝمؿ سم٤معمح٤مرم اخلٚمقة طمدود وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أىم٤مرب: هٜم٤م سم٤محلٛمق اعم٘مّمقد وإٟمام ،احلدي٨م هذا ذم اعمح٤مرم شمدظمؾ ٓ :اًمِمٞم 

ة ُم٤مً رَ حَمْ  ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمزوج  .ًمٚمٛمرأ

 أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف ،واوح٦م اًمنمقمٞم٦م وم٤مٕطمٙم٤مم ،اعمح٤مرم أُم٤م 

ـَ  َوٓ﴿: اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم يمام ،إضمٜمٌل أُم٤مم شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ٓ سمّمقرة اعمحرم ٌِْدي  ُي

ـ   ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  وًمٙمـ ،اًم٘م٤مقمدة هل هذه ،آظمره إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم

 .اجلٌلم هل٤م يٜمدى طمقادث اًمزُم٤من هذا ذم ٟمًٛمع ٕنٜم٤م ؿمقاذ: ىم٤مقمدة ًمٙمؾ

 طمٞمٜمئذٍ  ،اخلٚمؼ ذم اٟمحراف اعمح٤مرم أطمد قمـ رفقمُ  إذا ًمٙمـ ،هٙمذا وم٤مًم٘م٤مقمدة 

 .اًم٘م٤مقمدة طم٥ًم قمغم ٕم٤مُمؾيُ  وٓ ،احلٞمٓم٦م شم١مظمذ

 ،اعمحرم هذا سمحْمقر وصالطمف شم٘مقاه ُمٕمروف آظمر حمرم حيي أن ُمثالً  وم٢مُم٤م 
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 هل٤م ًمٙمـ ٟم٤مدرة ـمٌٕم٤مً  صقرة هذه ،اعمحرم ُمع اظمتالئف وسملم سمٞمٜمف حي٤مل أن وإُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،ىمٞمٛمتٝم٤م

  (.:. .1: .3/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 اختالط ؾقف مؽان دم افعؿؾ حؽؿ

ًمد ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  ذيم٦م ذم ٟمٕمٛمؾ اًمِم٤ٌمب ُمـ جمٛمققم٦م ٟمحـ! اهلل طمٗمٔمؽ اًمقا

 وه١مٓء اًمٕمٛمؾ، جم٤مل وذم اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمّمقل ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اظمتالط ومٞمٝم٤م

 اًمٗمّمقل وطمْمقر ُمٕمٝمـ اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ هق ومام ؾم٤مومرات، ُمتؼمضم٤مت اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء

 يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ وهؾ ذًمؽ، يتٓمٚم٥م اًمنميم٦م ٟمٔم٤مم يم٤من إذا ُمٕمٝمـ، اًمدراؾمٞم٦م

 قمغم اًمقاىمٕمٞم٦م إُمثٚم٦م سمٕمض رضب ُمع اًمٗمٕمؾ، هذا شمٌٞمح راضمح٦م ُمّمٚمح٦م هٜم٤مك

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك اًمراضمح٦م اعمّم٤مًمح

ـْ . .. ﴿:اًمِمٞم  َ  َيت ِؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 ُمـ اًمرضم٤مل قمغم أرض ومتٜم٦م سمٕمدي شمريم٧م ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل [3 - 2:اًمٓمالق]

 سمٜمل ذم يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م أول وم٢من اًمٜم٤ًمء، ومتٜم٦م يت٘مل أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽش اًمٜم٤ًمء

ئٞمؾ ئٞمؾ سمٜمل ُمـ ُم٣م ومٞمام يم٤من وًم٘مد اًمٜم٤ًمء، هل إها ة أن إها  خت٤مًمط يم٤مٟم٧م اعمرأ

ًٓ  شمتخذ إطمداهـ ومٙم٤مٟم٧م قمِمٞم٘مٝم٤م شمرى أن شمريد اًمقاطمدة ويم٤مٟم٧م اًمرضم٤مل،  قم٤مًمٞم٦م ٟمٕم٤م

 اًمٕمًؾ، ؿمٝمر ي٘مْمٞم٤من اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام ويذه٤ٌمن ومٞمٚمت٘مٞم٤من قمِمٞم٘مٝم٤م ومػماه٤م ًمتيب

 ومتٜم٦مً  أىمؾ هق ُم٤م أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من إوًملم، ؾمٜمـ يتٌٕمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ومال

 واىمد أيب طمدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء اظمتالط وهل اًمٗمتٜم٦م، هذه ُمـ

 ؾمدر قمغم ؿمجرة قمغم سم٠مصح٤مسمف ُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي رواه اًمذي اًمٚمٞمثل

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل أنقاط، ذات هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل قمٔمٞمٛم٦م ؿمجرة

: عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ ًم٘مد اًمًٜمـ، هذه! أيمؼم اهلل: »واًمًالم اًمّمالة

ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ﴿  اًمٞمٝمقد ُمقىمػ سملم اًمٗمرق اٟمٔمروا .[138:إقمراف﴾ ]آخَِٝم٦مٌ  هَلُؿْ  يَماَم  لِِإَ
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ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ: ﴿ًمف ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ُمقؾمك اهلل يمٚمٞمؿ ُمع  يم٤مًمٕمجؾ [138:إقمراف﴾ ]لِِإَ

 ؿمجر أنقاط، ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ: اًمّمح٤ميب ذًمؽ ىمقل وسملم شمٕم٤ممم اهلل دون ُمـ ٟمٕمٌده

 ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ ًم٘مد: »وىم٤مل إُمر قمٚمٞمف قمٔمؿ!ش أيمؼم اهلل: »ىم٤مل أؾمٚمحتٜم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ٟمٕمٚمؼ

ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ: ﴿عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم  .آظمره إممش [138:إقمراف﴾ ]آخَِٝم٦مٌ  هَلُؿْ  يَماَم  لِِإَ

 اًمٙمٚمٛم٦م هذه ىم٤مل ُمـ سملم اًمِمٌف سمٕمد ُمع هذا سم٤مًم٘مقل يمذب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يرى ومٙمٞمػ اًمٞمٝمقد، ىم٤مهل٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م شمٚمؽ وسملم

 يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمٝم٤م ومتٜم٦م أيمؼم وهل اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٓم٦م ومٞمف قمٛماًل  يٕمٛمٚمقا 

 سمًٌٌٝم٤م يٖمتٗمر ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ يمٞمػ صمؿ اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ

: ىم٤مل أنف قمٜمف صح ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وإذا سم٤مًمنم، إٓ شم٠ميت ٓ اًمتل اعمخ٤مًمٓم٦م شمٚمؽ زقمؿ

 اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»

 واًمرضمؾ – اعمّم٤مومح٦م: أي - اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن

 إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذاش يٙمذسمف أو ذًمؽ يمؾ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم، زٟم٤مه٤م شمزين

ة  ذم حيٞمك أن اعمًٚمؿ يتّمقر ومٙمٞمػش زاٟمٞم٦م ومٝمل ُمتٕمٓمرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 وهل شمٚمؽ أو هذا ٟمٗمًف يْمٛمـ يمٞمػ واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل ُمـ ظمٚمٞمط ُمـ ُم١مًمػ جمتٛمع

 أن أذٟمف ُمـ.. شمزين أن قمٞمٜمف ُمـ ٟمٗمًف حيٗمظ يمٞمػ اًم١ًمال؟ ذم ضم٤مء يمام شمؼمضم٧م ىمد

 رضمؾ اعمختٚمٓم٤مت اعمجتٛمٕم٤مت هذه ذم اًمٞمقم دمدون وهؾ! شمزين؟ أن يده ُمـ.. شمزين

 اًمتٞم٤مر ي٠مظمذه! ذًمؽ؟ وسمٕمد صمالصم٦م ؿمٝمريـ ؿمٝمر اعمّم٤مومح٦م قمدم قمغم يث٧ٌم ُمًٚمؿ

 هذه ُمثؾ شم٘متيض اًمدقمقة عمّمٚمح٦م: هذه خلٓمٞمئتف ُمؼمًرا ي٘مقل يٕمقد صمؿ وجيرومف

 حي٤مًمقن صمؿ اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت يرشمٙمٌقن مت٤مًُم٤م، اًمٞمٝمقد قمٛمؾ ُمثؾ هق هذا اعمخ٤مًمٗم٤مت،

 طمٙمؿ إىم٤مُم٦م هق اعمّمٚمح٦م شم٘متيض، هٙمذا اعمّمٚمح٦م احلٞمؾ، سمِمتك ومتريره٤م شمًقيٖمٝم٤م

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم إٟم٤ًمن يمؾ إرض، ذم اهلل

 اجلٜمًلم سملم اظمتالط ومٞمٝم٤م ٟمحقه٤م أو ذيم٤مت ذم سم٤مًمٕمٛمؾ اسمتٚمقا  اًمذيـ وه١مٓء

 :ُمرشملم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يت٘مقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ

 [.اًمنمع] هذا خي٤مًمٗمقا  أٓ: إومم اعمرة
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 هؿ اًمذي اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ًمتؼمير ومت٤موى إجي٤مد حي٤موًمقا  أٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م واعمرة

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، واىمٕمقن

 (22:27:59/أ29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بدظقى ادختؾطة فؾؿدارس افـساء دخقل بجقاز افؼقل حؽؿ

 فؾشققظقغ شقؿؽـقا ذفؽ يػعؾـ مل إن أهنـ

 دظمقل اًمدقمقة ُمّمٚمح٦م ُمـ: ي٘مقل ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد أطمد ذم قمٜمدٟم٤م  :اًم٤ًمئؾ

 سمٜم٤مت وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم ًمتدقمق وذًمؽ خمتٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٦م أن ُمع اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمٌٜم٧م

 .وهمػمهؿ ًمٚمِمٞمققمٞملم ؾمٜمٛمٙمـ سمذًمؽ ٟم٘مقم مل إذا أنٜم٤م ُمع ؿمٞم  ي٤م رأجؽ ومام ضمٜمًٝم٤م

 أجش؟ ُمع إظمػمة اًمٕم٤ٌمرة يمٞمػ[: اًمِمٞم ]

 .ًمٚمِمٞمققمٞملم ٟمٛمٙمـ سمذًمؽ ٟم٘مقم مل إذا أنٜم٤م ُمع[: اًم٤ًمئؾ]

 ُمٕم٤مجل٦م سم٤مب ُمـ هق اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اًمٌٜم٤مت ًمدظمقل اًمتًقيغ هذا[: اًمِمٞم ]

 .شاًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين»: ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم ومٝمل اًمقسمٞمؾ سم٤مًمداء إُمر

ٟمٜم٤م سمٕمض يتّمقر يمٞمػ أدري ُم٤م  حت٘مٞمؼ إمم اًمقصقل يٛمٙمـ أنف اعمًٚمٛملم إظمقا

 ،اًمنميٕم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م يم٤مًمٌٕمثٞملم وهمػمهؿ اًمِمٞمققمٞملم حم٤مرسم٦م ويٛمٙمـ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

ز أنٜم٤م اًمتّمقر هذا ُمثؾ ُمـ واهلل أقمج٥م أن٤م  ٟمدري ٓ اًمتل اعمٕمّمٞم٦م ارشمٙم٤مب ٟمجقِّ

 ُمـ زقمٛمقا  اإلؾمالم إمم داقمٞم٦م سمٕمد ومٞمام ًمتّمٌح اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم أُمره٤م قم٤مىم٦ٌم

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ ٓ احلٛمك طمقل طم٤مم ُمـ أن ًمٜم٤م يْمٛمـ اًمذي

 ه١مٓء إن ،شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: ي٘مقل اًمّمحٞمح احلدي٨م

 يٗم٘مٝمقا  مل هؿ ديٜمٞم٦م ُمّم٤مًمح حت٘مٞم٘م٤مت سمزقمؿ ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ارشمٙم٤مب يًقهمقن اًمذيـ

 وًمق أهن٤م ذيمرٟم٤م وىمد سمذاِت٤م حمرُم٦م هل ًمٞم٧ًم اًمتل سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إظمذ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م

قمٝم٤م مل اًمنمع أن ُم٤مدام ًمٙمـ ًمذاِت٤م حمرُم٦م همػم وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م  هل٤م اعم٘متيض وضمقد ُمع ينمِّ
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242 

 وؾمٞمٚم٦م شمٌٜمل جيقز ٟم٘مقل ومٙمٞمػ ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ ٕهن٤م ٟمتٌٜم ٤مه٤م أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م

 أيب ُمذه٥م وهق اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م هذا ُمنموقم٦م هم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمٕمّمٞم٦م هل

 .شاًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين» مت٤مُم٤مً  ٟمقاس

 اجل٤مُمٕم٦م يدظمٚمٝم٤م أن سم٤مسمٜمتف أو سم٠مظمتف أو سمزوضمتف خي٤مـمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ أبداً  جيقز ٓ

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس شمتٕمٚمٛمف ُم٤م أيمثر وشمٚمؽ؟ اجل٤مُمٕم٦م هذه ذم شمتٕمٚمؿ ُم٤مذا ،ًمتتٕمٚمؿ اعمختٚمٓم٦م

 ُم٤مهل اًمِم٤ٌمب ًمٚمذيمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٙمـ قمٚمقُم٤مً  شمتٕمٚمؿ ٕهن٤م يزقمٛمقهن٤م اًمتل سم٤مًمدقمقة

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜم٤م ومام إؾمالُمٞم٤مً  داقمٞم٦م إلظمراضمف اًمقاضم٦ٌم سم٤مُٕمقر

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت يمؾ ذم سمح٤مضم٦م ٟمحـ طم٤ًمؾم٤مً  ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب وأن٤م أىمقل

 سمال هذه اًمرضم٤مل ُمـ ًمٚمٗمحص ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمٕمرض ٓ أن أضمؾ ُمـ ُمًٚمامت ـمٌٞم٤ٌمت إمم

 إؿمد ًمالظمتالط سمٜم٤مشمٜم٤م سمتٕمريض إٓ ذًمؽ حتّمٞمؾ يٛمٙمـ ويمٞمػ ُمٚمح٦م رضورة ؿمؽ

 أؾمت٤مذه٤م رأس ُمع اًمٗمت٤مة رأس يٚمت٘مل ىمد ـمٌٞم٦م مت٤مريـ هٜم٤مك ومٞمف ٕنف ًمٚمٓم٥م دراؾمتٝم٤م ذم

 اًمٓمٌٞم٤ٌمت هذه ٟمقضمد أن ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ ظمده ُمع ظمده٤م ٟم٘مؾ مل إن ٟمٗمًف ُمع ٟمٗمًٝم٤م

 اًمٗمداء؟ يمٌش يٙمقن ُمـ اًمٗمداء يمٌش ُمـ سمد ٓ اًمٗمداء يمٌش ُمـ هٜم٤م سمد ٓ اعمًٚمامت

 .اًمٗمت٤موى ِبذه يٗمتقن اًمذيـ أوئلؽ

 ضمدًٓ  ي٘مٌؾ ُم٤م وهذا ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف صحٞمح ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اًمرضم٤مل خت٤مًمط أن اسمٜمتل أو أظمتل أو ًمزوضمتل أؾمٛمح أن ُمـ أرومع أن٤م وًمٙمـ إـمالىم٤مً 

 ذم شمٚمؽ أو هذه شم٘مع أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك أن٤م ـمٌٞم٦ٌم خترج ًمٙمل اخلٓمػمة اعمخ٤مًمٓم٦م شمٚمؽ

 .ـمٌٞم٦ٌم خترج أن وهل أٓ أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمٙمرة ومتذه٥م ضمٜمًٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م

 ُمـ ؿم٤مذاً  يم٤من ُمٝمام رأي ًمٙمؾ ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ أن أتّمقر وم٠من٤م وًمذًمؽ

ٌَٜم ٤مه  ٟم٤ًمئٝمؿ أؿمخ٤مص ذم هؿ ومٚمٞمٙمقٟمقا  آظمتالط هذا ضمقاز يرون ٟم٤مس وضمد وم٢مذا َيَت

ـ   ممـ ومٞمتٕمٚمٛمـ ٟمحـ ٟم٤ًمئٜم٤م دور ي٠ميت صمؿ اًمٗمداء يمٌش وسمٜم٤مِتؿ وأظمقاِتؿ  اًمٗمداء يمٌش يُم

ز ومال وًمذًمؽ  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ ٕنٙمؿ ،سمٕمروف خي٤مـمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ أبداً  ُٟمَجقِّ

 أو احلدي٨م ِبذا ي١مُمـ ٓ وُمـ شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: آٟمٗم٤مً 

ٌَٜم ك أن هق ومٕمٚمٞمف احلٞمؾ سمِمتك ُمٕمٜم٤مه ُيَٕمٓمِّؾ أي ويت٠موًمف سمف ي١مُمـ  هذه خم٤مـمرشمف ٟمت٤مئ٩م َيَت
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 احآزق هذه سمٜم٤ًمئٜم٤م أو سم٠منٗمًٜم٤م ٟمٚم٩م أن قمـ يٌٕمدٟم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل ٟمحـ أُم٤م

 .اًمْمٞم٘م٦م

 .همػمه

 اجل٤مُمٕم٤مت إمم اًمِم٤ٌمب دظمقل قمـ ُم٤مذا ،ظمػم اهلل ضمزاك ي٤مؿمٞم  ـمٞم٥م: [اًم٤ًمئؾ]

 اعمختٚمٓم٦م؟

 .ٟمٗمًف اًمٙمالم هذا هق [:اًمِمٞم ]

 (22 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افـظامقة اددارس دم افبـات تعؾقؿ حؽؿ

 إٓ سمٞمتٝم٤م ُمـ خترج ٓ اعمرأة أن إصؾ: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؾم١مال قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 آسمتدائل اعمدارس ذم اًمٌٜم٤مت سمتٕمٚمٞمؿ هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمًٚمٛمقن اسمتكم وأن ،ًميورة

 إُمر؟ هذا ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هق ُم٤م ،واًمث٤مٟمقي واإلقمدادي

 هؾ ،اعمدارس يدظمٚمـ اًماليت اًمٌٜم٤مت أن ٟمت٤مسمع ًمٙمـ ،هٜم٤م ٟم٘مػ ُم٤م ٟمحـ ،ٓ :اًمِمٞم 

 ُمديريـ ذم وآ ٟم٤ًمء وم٘مط يٕمٚمٛمقهـ اًمذي هؾ ،وهٙمذا هٙمذا ىمؾ ،ُمتحج٤ٌمت هـ

 ذيمقر؟

 .ُمديريـ ذم :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م ،اًمنمقمٞم٦م احلدود قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمٌٜم٤مت ُمدارس أن ،ومروٜم٤م ومٚمق :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل خمّمّم٤مً  ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٕن أبدًا: ُم٤مٟمع

 .أنقصمتٝمـ يٜم٤مؾم٥م ُم٤م يتٕمٚمٛمـ أن جي٥م اًمٜم٤ًمء ًمٙمـ 

 ذم ي٘مررن أن أُمرن أهنـ ،اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ اعمقوقع ٟمٛمًؽ ٓ ٟمحـ وًمذًمؽ 

 إمم خيرضمـ اًمٜم٤ًمء يم٤مٟم٧م أنف ،اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ ،صحٞمح هذا سمٞمقِتـ
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 يمـ ذًمؽ ُمع شهلـ ظمػم سمٞمقِتـ ذم وصالِتـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أنف ُمع اعمًجد

 .مت٤مُم٤مً  يم٤مًمرضم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ح٤مذا؟ ،اعمًجد ذم ويّمٚملم سمٞمقِتـ ُمـ خيرضمـ

 أن يمام ،اًمٜم٤ًمء ومٙمذًمؽ ،ُمٜمٔمٛم٦م ُمدارس هلؿ يٙمـ مل يقُمئذ اًمرضم٤مل أن يمام 

 ُمـ ًمٙمؾٍ  يالطمظ أن جي٥م ًمٙمـ ،اًمٜم٤ًمء يمذًمؽ ُمٜمٔمٛم٦م ُمدارس هلؿ اًمٞمقم اًمرضم٤مل

 .اًمنمع ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م واًمؼماُم٩م اعمٜم٤مه٩م ُمـ اجلٜمًلم

- يمثػم ،احل٘مقق يدرؾمـ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػم ذم أنف شمًٛمع أن٧م وم٤مٔن 

 .اهلٜمدؾم٦م يدرؾمـ -ؾمٛمٕم٧م

 ..وآىمتّم٤مد :ُمداظمٚم٦م

 ُمِم٤ميمؾ ُمـ هق! اًمدراؾم٦م؟ هذه ُمـ اًمٜم٤ًمء يردن ُم٤مذا ،آظمره إمم.. و.. و اهلٜمدؾم٦م :اًمِمٞم 

ورسمٞم٦م: اًمٓمري٘م٦م قمغم احل٘مقق ُمـ اًمٜم٤ًمء إقمٓم٤مء ذم اًمتقؾمع احل٤مرض اًمٕمٍم  ،ه١مٓء ـمري٘م٦م قمغم ٕا

 .ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ

 ٟمٗمًف قمغم ويٚمًٌف اًمٙم٤مومر يٚمًٌف اًمذي اًمثقب هذا أن ،اًمٞمقم اعمًٚمٛملم والل ُمـ ًمذًمؽ 

٤مئٜم٤م وقمغم قمٚمٞمٜم٤م يٚمًٌف أن يريد ،اُمرأتف وقمغم  همٗمٚمتٜم٤م ُمـ إٟمٜم٤م ٟمحـ: يٜم٤مؾمٌٜم٤م ٓ هذا أظمل ي٤م ،ًٟم

 .حيٚمٚمقن وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف سمام ٟمرى رسمٜم٤م ُمـ ظمقومٜم٤م وقمدم وسمالهتٜم٤م

 أقمٜمل وٓ ،ذقمٞم٦م ُمدارس ًمٚمٜم٤ًمء ٟمقضمد أن أبداً  ذقم٤مً  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: أىمقل أن٤م ًمذًمؽ 

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ،ُمثالً  احل٤ًمب يتٕمٚمٛمـ أن ُم٤مٟمع ٓ ،اًمنمع قمٚمؿ وم٘مط يدرؾمـ ذقمٞم٦م ُمدارس

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ومٝمؿ قمغم ي٤ًمقمد مم٤م ،ذًمؽ وٟمحق واًمٍمف اًمٜمحق اًمٚمٖم٦م يتٕمٚمٛمـ  .واًم

 ٝمؿٛمشمٕمٚمٞم هؾ ،ذقمل ًم٤ٌمؾمٝمؿ هؾ ،ُمثالً  رضسم٧م ُمثٚمام اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م أىمّمد إٟمام 

٤مء؟ ُمٕمٚمامت ظم٤مص  ،ٟمٍماٟمٞم٦م أهن٤م ٓإ شم٘مقل ٓ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا ُمتؼمضم٦م اعمٕمٚمٛم٦م اعمرأة شمٚم٘مك ًٟم

 إمم داظمالت ومتٚم٘م٤مهـ ،اًمداظمٚمٞم٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م ُمت٠مثرات هلل واحلٛمد ُمٜمٝمـ يمٌػم ىمًؿ واًمٗمتٞم٤مت

 شمٙمقن أن اعمٗمروض ُمـ هل اًمتل اعمٕمٚمٛم٦م ،سمف سم٠مس ٓ احلج٤مب أو اجلٚم٤ٌمب ُمـ سمٜمقع اعمدارس

سمد ،اًمٌٜم٤مت وشمٕمٚمؿ شمؼمج أؾمقأ  ُمتؼمضم٦م ،ىمدوة  أو اًم٘مري٥م اًمزُمـ ُمع إًمٞمٝمـ قمدواه٤م يني ُم٤م و

 .اًمٌٕمٞمد
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 ٟمٌدأ أنٜم٤م ًمٞمس ،إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر وٟمٚمٗم٧م طمقهل٤م ٟمدٟمدن أن جي٥م ٟمحـ إؿمٞم٤مء هذه 

 نإ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ ،سمٞمقِتـ ذم ي٘مررن أن اًمٜم٤ًمء ذم إصؾ أن اعمقوقع

 قمٚمٞمف وىم٤مل ،سمٞمقِتـ ذم صالِتـ إومْمؾ أن ُمع ،اعم٤ًمضمد إمم خيرضمـ يمـ اًمٜم٤ًمء

 ش.حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن ًمٙمـ اهلل أذن ىمد»: اًمًالم

 .اًمِم٤مسم٤مت حيٙمؿ أن قمـ ومْمالً  ،اًمِم٤ٌمب حيٙمؿ اًمذي ،اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم أجـ ًمٙمـ 

 اًمٜم٤ًمء شمرك إومْمؾ ُمـ أخٞمس :احل٤مزم اًمقوع هذا ذم ،ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اعمدارس؟ هذه ذم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ

 ،وم٘مط ًمٚمتقضمٞمف سم٤مًمٙمثػم وم٘مط ومٞمٕمٚمٛمٝم٤م أظم٧م أو سمٜم٧م ًمف يم٤من ُمـ: أىمقل أن٤م ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .ُمٗمًدة وأي هلـ ُمٗمًدة ذًمؽ وراء ُم٤م ،واًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مراءة ُم٤ٌمدئ شمتٕمٚمؿ أنف سمحٞم٨م

 ُمـ أقمغم هق ُم٤م قمـ ومْمالً  ،صم٤مٟمقي٦م اعمتخرضم٦م أن هل ،اعمٗم٤مؾمد مجٚم٦م ُمـ أرى وأن٤م 

ة أن ،ذًمؽ  وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمزوضمٞم٦م اًمٕمالىم٦م ذم ومًدت شمزوضم٧م إذا وأهن٤م ،شمؽمضمؾ اعمرأ

 اعمجتٛمع أىم٤مم وضمؾ قمز واهلل ر ،آم قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس طمرة قم٤مؿم٧م ٕهن٤م ح٤مذا؟ ،زوضمٝم٤م

ضَم٤ملِ ﴿: أؾم٤مس قمغم اإلؾمالُمل ـ   َوًمِٚمرِّ ضَم٤مُل ﴿ ،[228:اًمٌ٘مرة﴾ ]َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم  اًمرِّ

اُُمقنَ    قَمغَم  ىَمق 
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْم  ضَم٤ملِ ﴿ ،[34:اًمٜم٤ًمء﴾ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّلل   َوًمِٚمرِّ

ـ    [.228:اًمٌ٘مرة﴾ ]َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 اًمٜمٔم٤مم هذا ُمع متٌم ٓ اًمؽمسمٞم٦م ح٤م ،هذا قمغم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أىم٤مم وم٤مهلل

 .سمٕمد ومٞمام أصم٤مر ؾمتٜمٕمٙمس

 ًمٞم٧ًم ،ًمٚمزوج عمـ؟ ىمرن اًمزوضم٦م ٕن ح٤مذا؟ ،ُمقوم٘م٦م هل ُم٤م اًمزجي٤مت أيمثر ٓ وًمذًمؽ 

ُمر ،ُم٠مُمقرة أنؽ ٟمٗمًؽ شمالطمٔمل أنؽ جي٥م أن٧م سم٠منؽ ُمِمٌٕم٦م  طمدود ذم ًمٙمـ ،اًمزوج هق ؤا

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًتٕمكم سم٠ٓم اًمزوج ي٠مُمر اًمنمع يمذًمؽ ،اًمزوج ُٕمر ختْمع أن اعمرأة ي٠مُمر يمام اًمنمع

 .ذقم٤مً  طمدوده ًمف واطمد ومٙمؾ ،آظمره إمم.. و.. و ئمٚمٛمٝم٤م وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًتٙمؼم
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 .ُمٗمًدة هذا اًمٞمقم اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمؿ ذم اًمتقؾمع: اعم٘مّمقد

 (22: 22: 57/ 826/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حجاب بدون افـساء افرجؾ تدريس جقاز ضقابط

 اًمٕمٚمقم شمدريس رضمؾ ُي٤ٌمذ أن أضمزت أنؽ قمٜمؽ حُيٙمك ،أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مشمراً  طمج٤مسم٤مً  يٙمقن أن دون شم٘مٞم٤مً  ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن سمنمط ،ًمٚمٌٜم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنمقمٞم٦م

 أطمد ومٕمٚمف وهؾ ،ذًمؽ سمٛمقضم٥م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم اًمتدًمٞمؾ ومٜمرضمق ،سمٞمٜمٝمام

 قمٜمٝمؿ؟ اهلل ريض ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ

 أُمر يٕمٚمٛمٝمؿ ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  يقُم٤مً  ضمٕمؾ طمٞم٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هق ؾمٚمٗمٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ ُمـ أيمثر آظمر دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م وًمٞمس ،ديٜمٝمؿ

 أدري وُم٤م ،ورقم٤مً  وشم٘مٞم٤مً  وُمتديٜم٤مً  ُمتزوضم٤مً  اعمدرس هذا يٙمقن أن اؿمؽمـمٜم٤م وهلذا 

 يٙمقن أن ،ٓ أم اًم١ًمال ذم ُذيمر أدري ُم٤م ،آظمر ذـم٤مً  أؿمؽمط أنٜمل سمٚمٖمٙمؿ يم٤من إذا

 أن ُمٜمل وطمًٌؽ ،ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن وإٟمام ،ُمتزوضم٤مً  يم٤من وًمق ؿم٤مسم٤مً  يٙمقن ُم٤م يٕمٜمل أجْم٤مً 

 ُمـ واًمٖمرض ،ُمًٜم٤مً  يٕمٜمل ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن طمًٌف ،صم٤مٟمٞم٤مً  ذـًم٤م ؿمٞم  يمٚمٛم٦م ُمع شمًٛمع ٓ

 ُيٌتغم اًمذي اعمدرس هذا سملم واًمذرائع اًمًدود ووع وهق ،ضمداً  واوح هذا

 قمٜمدٟم٤م وًمٞمس ،هق هذا سمٖمػمه هق يٗمتتـ أو سمف ُيٗمتتـ أن وسملم ،اًمٜم٤ًمء قمغم سم٤مًمتدريس

 .هذا ُمـ أيمثر

 .آظمر ؾم١مآً  اًم١ًمال هذا قمـ يتٗمرع اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م ي٤م ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

ئر ذم اعمدارس وضمؾ أهمٚم٥م ،اًمتدريس جم٤مل خيص ُم٤م :اًم١ًمال  خمتٚمٓم٦م اجلزا

 ..أهمٚم٥م أو اعمًٚمٛملم ؿم٤ٌمب ُمـ واًمٙمثػم

  .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ هذا :اًمِمٞم 
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 .اًمتدريس جم٤مل ذم يٕمٛمٚمقن. .:ُمداظمٚم٦م

ظمتالط ٟمريد ٓ ٟمحـ :اًمِمٞم   .اًمتدريس ذاكطمٞمٜم جيقز وٓ ،اًمقضمقه ُمـ وضمف أي ذم ٓا

 وأُمرّ  أؿمد وم٤مُٕمر طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم قمٛمٚمقا  إذا ٕهنؿ اًمٕمٛمؾ؟ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذم ،اإلظمقان ُمـ ـمٞم٦ٌم صمٛمرة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م سم٠من قمٚمامً  وأجْم٤مً  ،اعمدارس ُمـ أيمثر اظمتالط

 .اعمدارس ذم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء دقمقة ٟمٗمس

 ُمـ؟ قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م شم٘مقل شم٠ًمل هٜم٤م أن٧م :اًمِمٞم 

 ٟمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ٟمحـ قمٛمٚمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 !اعمٚمتزُملم اًمِم٤ٌمب سمٕمض هٜم٤مك أن شمٕمٜمل يم٠منؽ ،ُمثالً  يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتدريس ِبذا تٚمقنٌْ ُمُ  وأهنؿ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقؾمٞمٚم٦م؟ شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اؾمٛمف رء اإلؾمالم ذم هؾ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اؾمٛمف رء ومٞمف ُم٤م ،ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمـ رء ذم اًمًٞم٤مد اًمٕمٛمؾ ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ قمٜمد يٛمٙمـ سمس ،رء ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمٜمٝمؿ ًم٧ًم أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمتدريس يدرس ُمـ يقضمد ٓ دام ُم٤م ٟمفإ ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ وطمٞمٜمئذٍ  ،أيمٞمد :اًمِمٞم 

 ُم٠ًمخ٦م قمٜمد شم٘مػ ٓ ُمّمٞم٦ٌم وهذه ،ٟمت٤ًمُمح سمد ٓ ومٜمحـ ،مت٤مُم٤مً  اًمنمع وضمف قمغم

 ذم ـم٤مًم٤ٌمت هٜم٤مك أن ٟمًٛمع يمام شمًٛمٕمقن ورسمام ،هذا اعمختٚمط اعمجتٛمع ذم اًمتدريس

 اًمذي اًمتٕمٚمؿ هذا ُمـ أظمٓمر اًمتٕمٚمؿ هذا أن اًمٕمٚمؿ وُمع ،اًمٓم٥م يتٕمٚمٛمـ ،اًمٓم٥م يمٚمٞم٤مت

 سمٕمض ذم ٟمِم٤مهد يمام أطمٞم٤مٟم٤مً  إُمر يّمؾ وىمد ،أيمثر اظمتالط ومٞمف ٕنف :ومٞمف اًم١ًمال ضم٤مء

 ُمريض ومحص ذم ُمٕم٤مً  اًمرأؾم٤من يٚمت٘مل وأن ،اًمٗمتك ضمٜم٥م اًمٗمت٤مة شم٘مػ أن ،اعمًتِمٗمٞم٤مت
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 مل ي٘مقل أن ،سمٕمٞمد ُمـ أو ىمري٥م ُمـ اًمٜم٤مفمر يٙم٤مد ٓ طمتك ،آظمره إمم أو ُم٤م ضمرصمقُم٦م أو ُم٤م

 .اًمتامس إٓ يٌؼ

 .ممٙمـ وهق :ُمداظمٚم٦م

 شمٓمٚم٥م أن جيٞمز ُمـ ،إؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض ذم يقضمد ذًمؽ ُمع ،ه٤مه :اًمِمٞم 

 وارد ؾم١مال هذا ٟم٤ًمئٜم٤م؟ يٕم٤مًم٩م ُمـ ؾمٞم٘مقل ٕنف :اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة

 .اًمرضم٤مل ٟم٤ًمئٜم٤م ٦مُمٕم٤مجل يتقمم ُم٤م أطمًـ: ي٘مقل ومٝمق ،احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق اًمٓم٤ٌمسم٦م سمٜم٤مشمٜم٤م ومٚمٜمٕمٚمؿ إذاً  

 سم٠منف ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ: اًمًٞم٤مد سم٤مًمٕمٛمؾ يتٕمٚمؼ ومٞمام ،اًمٌمء سمٕمض ىمٚمٜم٤م يمام ٟم٘مقل هٜم٤م 

 يٕمٜمل ،ُمٜمف سمد ٓ هذا ،إًمٞمف سمح٤مضم٦م هـ قمٚمؿ يمؾ ،ُمتٕمٚمامت ٟم٤ًمء هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م

 .يمٗم٤مي٦م ومرض هذا

 ي٤ٌمح ،يمٗم٤مئٞم٤مً  اعمٗمروو٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمتٕمٚمؿ ُمـ واًمقاضم٥م إُمر هذا هؾ اًمٌح٨م ًمٙمـ 

وم٘م٤مً  اًمًٌٞمؾ هذا يم٤من ؾمقاء أي ،يم٤من ؾمٌٞمؾ ٕي ذقم٤مً   .. خم٤مًمٗم٤ًم؟ أو ًمٚمنمع ُمقا

 وٟمٕمٚمؿ يمثػمون ي٘مقل ىمد ،آظمتالط هذا هق ،ًمٚمنميٕم٦م ٦ماعمخ٤مًمٗم مجٚم٦م ُمـ :ُمثالً 

 أن يقضم٥م أنف ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مءت مم٤م وهذا ،ٟمٕمؿ واىمٕمٞم٤مً  هذا

 ي٘متْمٞمف اًمذي ُمـ اًمٖم٤مي٦م يتح٘مؼ طمتك :اعمحرُم٤مت سمٕمض ارشمٙم٤مب قمـ اًمٜمٔمر ٟمٖمض

 إجي٤مد إمم أن ؾمٌٞمؾ وٓ ،ـمٌٞم٤ٌمت يريد اإلؾمالُمل وم٤معمجتٛمع.. اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

 .ُمثالً  آظمتالط وهق ،اعمنموع همػم اًمٓمريؼ ِبذا إٓ ـمٌٞم٤ٌمت

 واىمع ٟمٕمرف ٟمحـ هذا ٟم٘مقل اًمذي اًمقىم٧م ذم ًمٙمٜمٜم٤م ،هذا جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم أن ،إنقر إـمٝمر اًمزُمـ ذم طمتك ،زُمـ يمؾ ذم اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م

 ذم وسمخ٤مص٦م ،ُمقضمقد اًمتٗم٤موت هذا ،وضمؾ قمز اهلل شم٘مقى ذم ؾمقاء مجٞمٕم٤مً  يم٤مٟمقا  ُم٤م

 ٕي وٟمحقه اًمٕمٚمؿ هذا شمٕمٚمؿ جي٥م ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اًمٜم٤مس ه١مٓء ٕن احل٤مزم: اًمزُم٤من

 ىم٤مل طمتك ،اًمٙمٗم٤مر سمٞمد إُمر ؾمٞمٌ٘مك إذاً  :ي٘مقًمقن ٟمٕم٤مروٝمؿ ويًٛمٕمقٟمٜم٤م ،يم٤من ؾمٌٞمؾ

 ،ُمٙمِمقف رسمقي شمٕم٤مُمؾ قمغم ىم٤مئؿ هذا ،اًمذه٥م وسمٞمع سم٤مًمّمٞم٤مهم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام سمٕمْمٝمؿ
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 يمثػم ذم ُمتقارث هق يمام ،اًمٜمّم٤مرى يد ذم إُمر ؾمٞمٌ٘مك أجْم٤مً  ٕنف :ُمٜمف سمد ٓ هذا ىم٤مًمقا 

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ

 اًمذيـ هؿ حيٚمٚمقن وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر أن اًمقاىمع هق يمام: ٟم٘مقل ٟمحـ

 ،اًمّمٞم٤مهم٦م ُمث٤مًمف احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ،قمٜمدٟم٤م حمرُم٦م هل اًمتل إقمامل سمٌٕمض ي٘مقُمقن

 .سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٓم٤ٌمسم٦م ُمث٤مل ًمٞمس ًمٙمـ

 ًمٚمٗمت٤مة جيقز: ُمت٤ٌميٜملم ىمقًملم ؾمٞمًٛمٕمـ اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل 

 ح٤م جيقز ٓ: اًمث٤مين اًم٘مقل ،اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت هذه ذم اًمٓم٥م قمٚمؿ شمٓمٚم٥م أن اعمًٚمٛم٦م

 ُمـ يمؾ.. ًمٚمٗم٤ًمد اعمختٚمط ًمٚمِمخص شمٕمريض وومٞمف ،طمرام وهذا ،آظمتالط ُمـ ومٞمف

 وسم٤مًمقاىمع سم٤مًمتجرسم٦م ٟمحـ ٟمٕمرف طمٞمٜمئذٍ  ،ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ أت٤ٌمع ًمف ؾمٞمقضمد اًم٘مقًملم

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م ؾمٞمتٌٜم٤مه ،ًمٚمنميٕم٦م سمٛمخ٤مًمٗمتف ٟم٘مٓمع ٟمحـ اًمذي إول اًم٘مقل أن ،اعمٚمٛمقس

 هذا طمّمؾ وم٢مذا ،حيّرُمٜمف ٓ اًماليت اًمٙم٤مومرات شمتٕمٚمؿ يمام اًمٓم٥م قمٚمؿ ويتٕمٚمٛمـ اًمٜم٤ًمء

 ومٌديؾ ،اعمٚمتزُم٤مت اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت دور ؾمٞم٠ميت طمٞمٜمئذ ،واىمع هق يمام ،طم٤مصؾ وهق

 اًمٜمًقة ه١مٓء أجدي قمغم يتٕمٚمٛمـ يٍمن ،ورضم٤مل ؿم٤ٌمب أجدي حت٧م يتٕمٚمٛمـ أن

 .اعمًٚمامت

 ٟمحـ اًمٓمري٘م٦م وِبذه ،طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس َوْهؿ هق يتقمهقٟمف اًمذي اعمحٔمقر :وم٢مذاً  

 اًمذي اًمقاضم٥م سمذاك همػمٟم٤م وي٘مقم ،أنٗمًٜم٤م ذوات ذم اعمٗمًدة قمـ آسمتٕم٤مد سملم ٟمجٛمع

 ذم أنٗمًٜم٤م ُٟمدظمؾ أن ًمٜم٤م سم٤مًمت٤مزم ،جيقز وٓ يمٗم٤مئل ومرض ٕنف :أص٤مًم٦م قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ٓ

 .إومم اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمتٗمرقم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هق هذا ،اًمتٝمٛم٦م أو اًمٗمتٜم٦م ُمقاوع

 يؽمك أن اًمٞمقم اعمًٚمؿ ؿم٤ٌمب واضم٥م ُمـ أنف ،هذا ُمـ يٗمٝمؿ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمتدريس؟

 .اعمختٚمط اًمتدريس ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٞمس اًمتدريس يؽمك ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ئر ذم اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمّمحقة يٛمٙمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م [ ٟمِم٤مـمٝم٤م ٕن شمًتٛمر أن] اجلزا

 .اعمدرؾم٦م ذم يدرؾمقن اًمذيـ ،إظمقة ه١مٓء قمغم ىم٤مئؿ
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 .هذا أنٙمر ٓ أن٤م ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 قمغم اهلل ويٗمتح ،يدرؾمقا .. يٕمٜمل زم إظمقة أقمرف وأن٤م ،يدرؾمقا  مل وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

ُم٤مً  اإلؾمالم يدظمؾ سم٠من أجدُّيؿ  اإلظمقة ه١مٓء شمرك وم٢مذا ،واًمٓم٤مًم٤ٌمت اًمٓمالب ُمـ اًمتزا

 ُمٙم٤مهنؿ؟ سم٤مًمتدريس ؾمٞم٘مقم ُمـ ،احلرج اًمقىم٧م هذا ذم أن اًمتدريس

 .. أظمل ي٤م أجْم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي وهذا :اًمِمٞم 

 اجلقاسم٤مت سمٕمض ذم ىمٚم٧م أن٤م ،احلؼ ذم إٓ اًمٗمداء يمٌش يٙمقن أن جي٥م ٓ اعمًٚمؿ

 ٕنف :اًمٗمداء يمٌش أضمٕمٚمٝم٤م ُم٤م ،أظم٧م قمٜمدي ،سمٜم٧م قمٜمدي أن٤م ،اًمٓمٌٞم٤ٌمت ُم٠ًمخ٦م طمقل

 وإٓ صح ُمٜمٝم٤م سمد ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه ،ـمٌٞم٤ٌمت ومٞمف يٙمقن أنف ،اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع سمد ٓ

 اًمٗمرض ذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ أي ،اًمٗمداء يمٌش اسمٜمتل وٓ أظمتل أضمٕمؾ ٓ أن٤م ًمٙمـ ٓ؟

 ذم ديٜمٝم٤م ذم شُمٗمتتـ ىمد اًمتل اعمقاوع [ذم] سم٠مظمتل أو سم٤مسمٜمتل أوم٤مدي ٓ أن٤م ،اًمٙمٗم٤مئل

 وهمػم ،أظمتل وهمػم اسمٜمتل همػم سمف ي٘مقم أن هق إُمر ومٛمج٤مل ،آظمره إمم ذم ذم قمروٝم٤م

 ًمٚمّم٤محللم اعمج٤مل ُٟمٗمًح ٟمحـ ومٚمامذا ،ضمداً  واؾمع واؾمع أظمتؽ وهمػم سمٜمتؽ

 حي٘مؼ ُمـ وضمقد ُمع ،همػمهؿ ُمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ أنٗمًٝمؿ يٕمروقا  أن ،واًمّم٤محل٤مت

 سم٤محلرام يٜم٤مدون ٓ اًمذيـ إٓ اًمٜم٤مس أوئلؽ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذطم٧م يمام ،اعمّمٚمح٦م هذه

 أي قمغم سمٜم٤مء يٜمٓمٚم٘مقن أو ٗم٤ًم،آٟم أذٟم٤م يمام ُمٜمحروم٦م ومت٤موى ي٠مظمذون اًمذيـ أو ،واحلالل

 هذا شمًٛمٕمقن! اًمِمٞم  سم٢مرادة ٟمحٓمٝم٤م ٟمحـ :اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقل يمام ومت٤موى

 .اًمٕم٤مُم٦م يمٝم١مٓء ٟمٙمقن أن جي٥م ٓ ٟمحـ وًمٙمـ! اًمِمٞم  سم٢مرادة ٟمحٓمٝم٤م اًمٙمالم؟

 .هذا ذم اهلل اشم٘مٞمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .إُمر هذا ذم اهلل اشم٘مٞمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اهلل شم٘مقى قمغم يٕمٛمؾ أن ول٤مطم ،خمتٚمط ُمٙم٤من ذم يدرس اعمدرس :ُمداظمٚم٦م
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249 

 هق أنف ،اعمقًم٩م هذا يٚم٩م قمٜمدُم٤م ٟمٗمًف و٤مُمـ هق هؾ أنف أؾمت٤مذ ي٤م اعمِمٚمٙم٦م :اًمِمٞم 

 ديٜمف؟ ذم ُيٗمتتـ ٓ

 .ؿمٞم  ي٤م ىم٤مئٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذم وأن٧م ىمٞم٤مُمٝم٤م همػم اًمتدريس ظم٤مرج وأن٧م ،ىم٤مئٛم٦م.. ىم٤مئٛم٦م ًمٙمٜمٝم٤م إيف :اًمِمٞم 

ٟمٜم٤م أىمقل أن٤م ومروٜم٤م أنف ًمق ،اعمِمٙمٚم٦م هذه ،اًمتدريس  واهلل ،ُمٕمٝمؿ ٟمجٚمس اًمذيـ إلظمقا

 سم٤مل ومام ،اًمٜم٤ًمء ومتٜم٦م ُمـ ٟمٗمز قمغم أظمِمك اًمٕمٛمر ُمـ واًمًٌٕملم اًمراسمٕم٦م أن وسمٚمٖم٧م أن٤م

 ! اًمِم٤ٌمب ُمـ أن٤م همػمي

 .ٟمًٙم٧م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .خم٤مـمرة ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م  :اًمِمٞم 

 (22: 27: 25/ 211/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 82: 52/ 211/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حجاب دون ودظقهتـ افـساء تعؾقؿ حؽؿ

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م قمـ طمّمص سمٕمٛمؾ ٟم٘مقم أؾمٌققمٞم٤مً  هٜم٤مك ٟمحـ :اًم١ًمال

 قمدد وومٞمف ،قمٜمٝم٤م وأقمٚمٜم٤م احلّمص حيي ي٠ميت حي٥م اًمذي وًمٚمٛمجر ،اعمجر ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ،اعمًٚمامت اًمٌٜم٤مت ُمـ احل٤مرضات اًمٌٜم٤مت يٙمقن اعمرات ُمٕمٔمؿ دائامً  ،ومٞمف سم٠مس ٓ

 إمم أترضمؿ وأن٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يٚم٘مٜمل هق اًمديـ ؿمٝم٤مب يًٛمك ؿمخص هٜم٤مك دائامً  ويٙمقن

 ٟمٕمٚمٛمٝمؿ وٟمحـ أُم٤مُمٜم٤م ىم٤مقمديـ يٙمقٟمقا  هؿ يم٤من احلّمص قمٛمؾ أن طمد إمم ،اعمجري٦م

 اًمٗمّمؾ؟ جي٥م أم هذا جيقز ومٝمؾ ،اًمديـ ذم

 .اًمقضمقه ؾم٤مومرات واوح٤مت أهنـ يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ :اًمِمٞم 

 .ٟم٘م٤مب سمدون حمج٤ٌمت ًمٙمـ حمج٤ٌمت ،ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ اًمقضمقه ؾم٤مومرات :اًم٤ًمئؾ
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 أن٤م ،وسمس اًمقضمقه ؾم٤مومرات: ًمؽ ىمٚم٧م ىمد ،اًمتٗمّمٞمؾ قمـ أهمٜمٞمتؽ ىمد :اًمِمٞم 

راً  اًم١ًمال هذا قمـ ؾمئٚم٧م ىمٚم٧م راً  ُمرا  سرّ دَ يُ  أن اًمِم٤مب ًمٚمٛمدرس جيقز ٓ أنف ،وشمٙمرا

 طم٤مًم٦م هل واطمدة طم٤مًم٦م ذم جيقز وإٟمام ،طمج٤مب سمٞمٜمٝمـ و سمٞمٜمف يٙمقن أن دون اًمٜم٤ًمء قمغم

 إذا يٛمٙمـ اًمتل وهل إظمرى واحل٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد شمتٙمرر ًمـ اًمتل اًمٕمّمٛم٦م حت٘مؼ

 اًمٜم٤مس سملم وُمٕمرووم٤مً ... و ضمٚمٞمالً  ؿمٞمخ٤مً  يم٤من إذا اعمٕمٚمؿ أو اعمذيمر أو اعمدرس يم٤من

ه سمّمالطمف  ذات ذم يٗمتتـ أن هق يٛمٙمـ ٓ أوًٓ  أنف اًمٜم٤مس قمغم يٖمٚم٥م سمحٞم٨م ،وشم٘مقا

 طم٤مضم٦م ٓ يمٌػم ؿمٞم  ٕنف ،سمف شمٗمتتـ أن احل٤مرضات ُمـ ًمقاطمدة يٛمٙمـ ٓ: صم٤مٟمٞم٤مً  ،ٟمٗمًف

 .اًمدٟمٞم٤م ذم ًمف

 أن ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ وإٓ ،ضم٤مز اًمنمط هذا أو اًمقصػ هذا حت٘مؼ وم٢مذا

 وسمخ٤مص٦م ،احلج٤مب هذا يم٤من ٟمقع أي ُمـ ،طمج٤مب ووراء ؾمت٤مرة وراء اعمدرس يٙمقن

 ذم هـ وًمٞمٙمـ همروم٦م ذم هق يٙمقن ىمد ،اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وؾم٤مئؾ ضمقد و اعمٞمن ُمـ أنف

 .ؿم٤مسم٤مً  اعمٕمٚمؿ يم٤من إذا ومٞمام اًمقاضم٥م هق ومٝمذا ،أظمرى همروم٦م

 ٓ اًمديمتقر أو اعمٕمٚمؿ سم٠من ،سمٚمٖمٜم٤م يمام اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم اًمتدريس حم٤مؾمـ وُمـ

 سمحٞم٨م ،اخل٤مص اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م يمالُمف ويذيع يتٙمٚمؿ هق وإٟمام ،ُمقاضمٝم٦م اًمٌٜم٤مت ٕمٚمؿيُ 

 أو ،اًم٤ًمسمؼ اًمنمط وٛمٜمتف ووم٘مٝم٤مً  قمؼمة أن٤م أظمذت وم٘مد ذًمؽ وُمع ،يرى وٓ ىرَ يُ  أنف

 أن خيِمك ٓ يمٌػماً  ؿمٞمخ٤مً  اعمدرس يم٤من إذا: ىمٚم٧م طمٞمٜمام ،اًم٤ًمسمؼ اًمنمط ذم وٛمٜمتف

 أىمقل أن يٙمٗمٞمٜمل يم٤من ،سمف شمٗمتتـ إطمداهـ أو ،سم٢مطمداهـ سمٗمتٜم٦م ٟمٗمًف ذات ذم هق يّم٤مب

 :اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م ُمـ أظمذِت٤م اًمٗم٤مئدة وهذه ،ضمداً  ُمٝمٛم٦م إظمرى ًمٙمـ ،إومم

ِتؿ يٚم٘مقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمديم٤مشمرة أطمد سم٠من قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد  اًمٓم٤مًم٤ٌمت قمغم حم٤مرضا

 واًمٔم٤مهر ،وأطمٌتف سمف قمِم٘م٧م وم٢مطمداهـ ،يروٟمف وهـ يراهـ ٓ ومٝمق ،اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م

 ُمـ أيمثر واؾمٕم٦م وصقًمتٝمؿ دوًمتٝمؿ إُمػمات شمٕمرومقن وأنتؿ ،إُمػمات ُمـ أهن٤م

 يٗمن أنف ظمِمٞم٦م ،اًمٕمِمٞمؼ أىمقل وٓ اعمٕمِمقق اًمزوج سملم شمقىمع أن ومٙم٤مدت ،همػمهـ

 وسملم إُمػمة ُمـ اعمٕمِمقق اًمزوج سملم شمقىمع أن ومٙم٤مدت ،ُمٕمِمقق هق وإٟمام ،سم٤مًمٗم٤مقمؾ

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمديمتقر  طمٗمظ وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ ،ًمٜمًٗمٝم٤م صٗمحتٝم٤م شمٗمرغ ًمٙمل ،زوضمتف
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 .سمٚمده إمم وقم٤مد سمٜمٗمًف وٟمج٤م

 سمٚمٖم٦م أن ٟمتٙمٚمؿ ،اًمٕمّمٛم٦م: ٟم٘مقل ُم٤م اعمدرس ذم اومؽموٜم٤م إذا يّمح ٓ: وم٢مذاً  

 وًمٞمس حمٗمقظ اًمقزم: ي٘مقًمقا  ،واحلٗمظ اًمٕمّمٛم٦م سملم يٗمرىمقن اًمذيـ ،اًمّمقومٞم٦م

 اًمٕمٙمس وًمٙمـ ،ُمٕمّمقم همػم حمٗمقفم٤مً  اًمديمتقر هذا يٙمقن وم٘مد: ومٜم٘مقل ،سمٛمٕمّمقم

ه يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م ،يراه٤م ٓ يم٤من هق طمٞم٨م ،اًمٓم٤مًم٦ٌم إمم اعمّمٞم٦ٌم اٟمت٘مٚم٧م  ومٚمٛمٜمع وًمذًمؽ ،شمرا

 ُمـ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ،اًمٜم٤ًمء قمٚمٞمٝمـ واعمدرس اًمذيمر اعمدرس اجلٜمًلم سملم اعمٗمًدة

 .طمج٤مب وراء

 سم٤مب ُمـ أقمرف أن أريد آظمر ؾم١مال إمم شمٜمت٘مؾ أن وىمٌؾ ،اجلقاب أقمٓمٞمتؽ ًمٕمكم 

 ُمـ هؿ أم إتراك زُمـ ُمـ وراصم٦م ُمًٚمامت هـ هؾ اعمًٚمامت ه٤مشمف واًمت٤مري  اعمٕمروم٦م

 ضمديد؟ ُمـ اعمًٚمامت

 .ضمديد ُمـ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 إول؟ اًمٜمقع ُمـ ُمًٚمامت ومٞمف ُم٤م ،ضمديد ُمـ :اًمِمٞم 

 اعمقضمقديـ واعمًٚمٛملم اعمًٚمامت يمؾ ،اعمقضمقديـ اعمًٚمٛملم يمؾ ،ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ أيمثر اًمثٚمثلم وُمـ ،ٟم٤ًمء شم٘مري٤ٌمً  اًمثٚمثلم ،ومخًلم اعمٞمتلم ي٘م٤مرب ُم٤م اعمجر  ذم

 .وٟمّمػ ؾمٜم٦م ُمـ أىمؾ ذم هذا ويمؾ ،ُمتزوضم٤مت همػم اًمٜمّمػ

 .هذا قمجٞم٥م رء :اًمِمٞم 

 ؾمٜمتلم ُمًٚمٛم٦م هل٤م ص٤مر واطمدة أيمثر ،قمنم اإلطمدى قمٜمدٟم٤م اطمٜم٤م ه١مٓء :اًم٤ًمئؾ

 .وٟمّمػ

 ُم٤مذا؟ قمنم إطمدى قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ذم يدرس ـمٚمع ُمٜمٝمؿ واطمد رضمٚملم ؿمخّملم وومٞمف ،ُمًٚمٛم٦م قمنم إطمدى :اًم٤ًمئؾ

 .سمٕمث٦م أظمذ واًمث٤مين ،أخامٟمٞم٤م
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 إؾمالُمٝمؿ؟ ؾم٥ٌم ُمـ ٓطمٔمتقا  ُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

ين يم٤من ُمـ ويم٤من ،ُمٚمحد يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ رء أول :اًم٤ًمئؾ  ُمٜمٝمؿ ومٞمف ،ٟمٍما

ين ين دقمقة ومٙم٤مٟم٧م ،ُمٚمحد وُمٜمٝمؿ... . ٟمٍما  ٕنف ،اعمٚمحد دقمقة ُمـ أؾمٝمؾ اًمٜمٍما

 وديمتقر ديدات أمحد ُمٜم٤مىمِم٦م قمٚمٞمٝمؿ قمروٜم٤م ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمقضمقد أصالً  ي١مُمـ

 ،ُمٜمٝمؿ صمٜمتلم إؾمالم ذم ؾم٥ٌم يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ،إي٤مه هلؿ وومنٟم٤م إي٤مه هلؿ وذطمٜم٤م ،ذش

 اعمِمٙمٚم٦م يم٤مٟم٧م اعمٚمحديـ ُمـ وُمٜمٝمؿ ،اًمدي٤مٟم٦م هلؿ وذطمٜم٤م احلّم٦م قمغم ي٠ميت ُمـ وُمٜمٝمؿ

 واىمتٜمٕم٧م اإلصم٤ٌمت قمٛمٚمٞم٦م ص٤مرت وح٤م ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل وضمقد إصم٤ٌمت ذم شمقضمد

 ،هلل احلٛمد أؾمٚمٛم٧م ؿمٝمر ُمـ أيمثر ظمالل ذم يٕمٜمل ،شم٘متٜمع ىمٚمٞمالً  ىمٚمٞمالً  وص٤مرت

 .اًمٙمؾ حتج٥م صمؿ ،سم٠مؾمٌقع اًمث٤مٟمٞم٦م وراءه٤م حتج٧ٌم ،ُمًٚمٛم٦م أول حتج٧ٌم وسمٕمديـ

ٟمٞم٦م ذم إُم٤م يزاًمقن ٓ اًمذيـ أىمقاُمٝمؿ ُمقىمػ ُم٤م :اًمِمٞم   اإلحل٤مد؟ ذم أو اًمٜمٍما

 أيمقن أن٤م أو يِمقومقهؿ ح٤م ،ومٞمٝمؿ آـمالع قمدم ًمدرضم٦م ؿمٞم  ي٤م أىمقاُمٝمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يم٠منف يِمقف ومٞمحٙمق ،جمري ٟمحٙمل ٟمٕمرف ٓ أنٜم٤م يٗمٙمرون ،ُمتحج٦ٌم زوضمتل ُمع ُم٤مر

 أصالً  يٕمرومقا  ُم٤م ٦م،راهٌ هذه ي٘مقًمقا  حيٙمقا  أو ،رأؾمٝم٤م قمغم ٓسم٦ًم ،صٚمٕم٦م ؿمٕمر هل٤م ُم٤م

 .اإلؾمالم ؿمٖمٚم٦م

 .أوؾ هؿ سمؾ يم٤مٕنٕم٤مم :اًمِمٞم 

: ؾم٠مخقه٤م اًمِم٤مرع ذم اعمتحج٤ٌمت ُمـ واطمدة وىمٗمقا  وُمرشمف اإلظمقة أطمد :اًم٤ًمئؾ

 ـمٞم٥م هل٤م طمٙمقا  ،اإلؾمالم اًمديـ؟ ُم٤م ،ديـ ،ٓ: هلؿ ومحٙم٧م.. أم ىمقُمل ًم٤ٌمس هذا هؾ

 أن إصؾ اًمٞمٝمقدي ُمثؾ ُمٕمٞمٜملم؟ ٕؿمخ٤مص وم٘مط اإلؾمالم أم ،ٟمًٚمؿ ٟمحـ ٟمٙمقن

 وزاروٟم٤م وم٠متقا  ،ًمٚمٙمؾ هق ـمٌٕم٤مً  ًمف طمٙم٧م ُم٤م سمٕمد وسمٕمديـ رضمؾ ٕنف ،ُّيقدي يٙمقن

 .أذـم٦م وقمٜمده يمت٥م وقمٜمده ضمداً  ُمٓمٚمع يم٤من وم٤مًمرضمؾ ،سمٞمتف قمغم ٟمحـ وأتٞمٜم٤م ٟمحـ

 .ُمٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف ُم٤م ٕنف ،اإلؾمالم هلؿ شمقصؾ ُم٤م اًمتل اًمقطمٞمدة اًمِمٖمٚم٦م هق ،ٓ ،ُمٓمٚمع :اًم٤ًمئؾ

 .ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُم٤م ،ىمرآن
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 .يٕمٜمل ُمّم٤مدر قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

٤مئؾ  .يًٚمؿ أنف وضمف قمغم أنف وأظمؼمين ،وضمف قمغم هلل احلٛمد وهل ،ُمّم٤مدر قمٜمدهؿ ُم٤م :اًًم

 اًمٌٜم٤مت سمٕمض يروا ح٤م قمداء ومٞمف: يٕمٜمل ،اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم١ًمال ىمّمدت أن٤م :اًمِمٞم 

 يزقمٛمقن؟ يمام طمري٦م ومٞمف أم ،قم٤مداِتؿ و شم٘م٤مًمٞمدهؿ خي٤مًمٗمقا  أؾمٚمٛمقا  اًمذيـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض

٤مئؾ ٜم٤مت ه١مٓء أنف ،إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م قمٜمدٟم٤م اطمٜم٤م ٕنف :ؿمٞم  ي٤م طمري٦م ومٞمف ُم٤م :اًًم  سمدون ٟمجٚمًٝمؿ اًٌم

 .اًمٕمٛمؾ ذم شمٙمقن يمٚمٝم٤م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ أصالً   هٜم٤مك ٕن ،أومْمؾ يٙمقن قمٛمؾ

 .آظمتالط ُمـ :اًمِمٞم 

 ٕن ،هٜم٤مك اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء ُمـ ،اًمرضم٤مل ُمـ ًمٞمس اعمِم٤ميمؾ ُمٕمٔمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ذم واًمًٌٕملم اخلٛم٦ًم اًمًٌٕملم ي٘م٤مرب ُم٤م ،اًمرضم٤مل ُمـ ٟم٦ًٌم أيمثر اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء

 .سم٤مًمذات هؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٛمْم٤مي٘م٤مت ،اح٤مئ٦م

 طمري٦م؟ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أهٚمٝم٤م؟ سمٞم٧م ذم شمٕمٞمش يمٞمػ شمًٚمؿ اًمتل ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 احلٛمد أن طمد وإمم صٕمقسم٦م ومٞمف يم٤من إذا ،أهٚمٝم٤م ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم شمٕمٞمش :اًم٤ًمئؾ

 ذم هلل احلٛمد وهٜم٤مك ،اًمٕم٤مصٛم٦م ذم رؾم٧م٤مسمقظم ذم واطمدة طم٤مًم٦م إٕ واضمٝمتٜم٤م ُم٤م هلل

 .وؾمٙمٜم٧م أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م ،ىمٍم ُم٤م زوضمتف ُمع ُمًٚمؿ ؿم٤مب

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 هؿ أه٤مًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إهؾ ،ُمِم٤ميمؾ  ومٞمف ُم٤م هلل احلٛمد أن طمد إمم أُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .طم٤مدة ُمٜم٤مىمِم٤مت ومٞمف ُم٤م أن طمد إمم

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

  (22: 31: 11/   494/  واًمٜمقر اهلدى)
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 حجاب بال افـساء دظقة حؽؿ

 ٤ًم،يقُم أرسمٕملم اًم٤ٌميمًت٤من ذم ضمٚم٧ًم ٤م،طمديث اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ راضمع يمٜم٧م :اًم١ًمال

 دائامً  ومٙمٜم٧م ،اًمدقمقة ذم ىمقي ويمٜم٧م ،وطمرىم٦م اًمديـ قمغم وهمػمة مح٤مؾم٦م قمٜمدي وص٤مر

 وأظمذ وومؼ وضمؾ قمز اهلل هلل واحلٛمد ،واإلٟم٤مث اًمذيمقر اجلٜمًلم أدقمق ،ومٞمٝم٤م ُمتحرك

 يمثرة ُمع ًمٙمـ ،اًمِم٤ٌمب ُمـ ويمذًمؽ ،احلج٤مب وًمًٌـ اطمتِمٛمـ اًمٌٜم٤مت ُمـ يمثػم سم٤مًمٞمد

 أضمد وسمدأت ،ؿمقي ؿمقي ػخَتِ  سمدأت اًمٕم٤مـمٗم٦م أن يٌدو ،اإلطم٤ًمس شم٘مؾ اإلُم٤ًمس

 ٓ ٟمفإ: ي٘مقًمقا  ،زم اًمٕمٚمامء سمٕمض ظمالف ُمـ يمثػم ُمع ظم٤مص٦م ،ُمٕمٝمؿ اًمٙمالم ذم صٕمقسم٦م

 همروم٦م ذم سمٕمض ُمع ُمقفمٗملم وٟمحـ ،طمج٤مب سمدون اًمٜم٤ًمء أو اًمٌٜم٤مت وقمظ جيقز

 جيقز سمٞمٜمام ،اًمققمظ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م جيقز ٓ ومٝمؾ ،طمج٤مب سمدون اًمٕمٛمؾ سمٓمٌٞمٕم٦م..واطمدة

 يمثػماً؟ أتحرج اًمديـ ذم أتحدث أن أريد قمٜمدُم٤م سمس ،ٟم٘مٓم٦م هذه اًمٕمٛمؾ؟ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م

 قمٚمامء؟ ًمؽ ىم٤مًمقا  اًمذيـ وه١مٓء :اًمِمٞم 

 .قمٚمامء أنٗمًٝمؿ يًٛمقا  إىمؾ قمغم :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .سمرأجؽ أؾمؽمؿمد طمٌٞم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٞم٘مقًمقن ،ٟمّمٞمحتؽ أرادوا ًمق هؿ ،ُمٜمٝمؿ شمًٛمٕمف ًمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمؽ ؾم٠مىمقل :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمثالصم٦م وفمٞمٗمتؽ ـمٚمؼ: أي ،اعمجٚمس هذا شم٘مٕمد ٓ: ًمؽ

 أُم٤م ،آٟمٗم٤مً  زم ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي يمالُمٝمؿ ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد ،هٙمذا ًمؽ ىم٤مًمقا  إذا ومٝمؿ 

 واىمع وهذا ،زم ىمٚمتٝم٤م اًمذي اًمٙمٚمٛم٦م هلؿ شم٘مقل وأن٧م ،ًمؽ ي٘مقًمقه٤م ٓ إومم اًمٙمٚمٛم٦م

 جيقز؟ ٓ ومٚمامذا ؿ،ُمٕمٝم قم٤ميش أن٧م أنؽ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس شمقوٞمح إمم حيت٤مج إُمر يٛمٙمـ

 .ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م
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 أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف إٟم٤ًمن سملم ومرق وهٜم٤مك ،ممٜمقع اًمنمع ذم آظمتالط يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .آظمتالط قمٚمٞمف يٗمرض آظمر وإٟم٤ًمن ،خيتٚمط ٓ

 اًمٓمريؼ ذم دمد ،ُمزدطمؿ اًمًقق يم٤من إذا وظم٤مص٦م ،اًمًقق يٜمزل ُمٜم٤م اًمقاطمد: ُمثالً 

 ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ،آظمره وإمم.. هٞمؽ ور هٞمؽ ر ،ٟم٤ًمء

قا  ـْ  َيُٖمْمه  .[32:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 ومٞمٝم٤م واًمتدريس ،ُم٤م ضم٤مُمٕم٦م إمم ،ُم٤م قمٚمؿ ًمدراؾم٦م يٜمتٛمل أن يريد إٟم٤ًمن ًمٙمـ 

 يرُمل أن يٙمٚمٗمف مل اهلل ٕن ،اعمختَٚمط ِبذا اًمٕمٚمؿ هذا يٓمٚم٥م أن ًمف جيقز ٓ هٜم٤م ،خمتٚمط

 طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام ،يٜمجق ٓ وىمد ،يٜمجق ىمد اًمهٚمج٦م ذم ٟمٗمًف

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك

 ٓ ٕنف ،وإُم٤م إُم٤م أىمقل أن٤م ،ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ اًمذي اًمقفمٞمٗم٦م هذه همػمك أو أن٧م وم٤مٔن

 ،ومٞمجقز اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمْمٓمر أن٧م شمٙمقن أن إُم٤م ،همػمي قمغم رأجل أومرض أن أريد

 .جيقز ومال ُمْمٓمر همػم وإٓ

 أريد ٓ ًمٙمـ ،أن٤مىمِمؽ أن اؾمتٕمداد قمٜمدي وم٠من٤م ،ُمْمٓمر أن٤م زم وىمٚم٧م ،ومروٜم٤م ًمق

 ُمـ هذه وفمٞمٗمتؽ يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،اعمقًم٩م هذا أخ٩م أن أريد وٓ ،اعمدظمؾ هذا أدظمؾ أن

 .حمٚمف ذم ًمٚمٛمِم٤مي  ضمقاسمؽ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  ،ُمْمٓمر يٕمٜمل ،إول اًم٘مًؿ

 إُمر قمٚمٞمٝمؿ شمٕمٙمس ٓزم أن٧م ،طمج٤مب وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمؽ يٙمقن ٓزم: وىمقهلؿ

 .ٟمحـ وًمٞمس ،طمج٤مب وسمٞمٜمٝمـ سمٞمٜم٤م يْمٕمقا  ٓزم أنف ًمٚمٗمتٞم٤مت ىمقًمقا : وشم٘مقل

 .يًتجٞمٌقا  راح ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي ه١مٓء ُمع اًمٙمالم ،اًمٗمتٞم٤مت ُمع اًمٙمالم ًمٞمس أن اًم٘مْمٞم٦م ،ٓ :اًمِمٞم 

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمؽ إٓ شمتٙمٚمؿ أن جيقز ٓ أن٧م: ًمؽ ي٘مقًمقا  ُم٤م سمدل أنف ،قمٚمامء ؾمٛمٞمتٝمؿ

 .يتحجٌقا  أن اًمٗمتٞم٤مت هل١مٓء ىمقًمقا : هلؿ ٟم٘مقل ،طمج٤مب

 ًمريثام ،ُمْمٓمر همػم أو ُمْمٓمر أن٧م ،سمتٗم٤مصٞمؾ أدظمؾ ُم٤م سمدون أىمقل أن٤م وأظمػماً  
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 ،آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام هذا قمٛمٚمؽ طمٙمؿ وذم ،ومٞمف أن٧م اًمذي ُمـ أيمثر ذقمل قمٛمؾ ًمؽ يتًٜمك

 أرى ٓ ،آظمره إمم.. ومتٞم٤مت ذم ؿم٤ٌمن ذم ؿم٤مسم٤مت ذم ؿم٤ٌمب ومٞمف اجلٛمع ُمع جمتٛمع وم٠من٧م

 .اًمٌٍم همض ُمع اعمٜمٙمر قمـ وشمٜمٝمك سم٤معمٕمروف شم٠مُمر أنؽ أبداً  ُم٤مٟمٕم٤مً 

 واعمقاقمظ واًمٜمّم٤مئح ،ؾمٜمقات صمالث ُمٕمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُم٣م ُمـ ُمٜمٝمؿ.. :ُمداظمٚم٦م

 .اؾمتج٤مسم٦م هٜم٤مك ًمٞمس وًمٙمـ ،ُمتت٤مًمٞم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 ،ُمٙمتٌل وقمٛمؾ ُمٞمداين قمٛمؾ اعمٝمٜم٦م ٟمٗمس ذم ُمٕمف أقمٛمؾ وسمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمٚمٞمؾ يقُمٞم٤مً  قمنم إطمدى أو قمنم اًم٤ًمقم٦م اًمٜمٝم٤مر ذم اعمٞمداين اًمٕمٛمؾ وظمالل

 إيمؾ جيقز هؾ ،آؾمتج٤مسم٦م وراومض اعمٕمّمٞم٦م قمغم ُمٙم٥م وهق هذا ومٛمثؾ ،...اعمٓمٕمؿ

 وُمِم٤مرسمتف؟ ُم١مايمٚمتف ،ُمٕمف

 شمريمتف؟ أو ٟمّمٞمحتف ذم ُمًتٛمر أن٧م :اًمِمٞم 

 .ُمًتٛمر :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟. وشمٜم٤مصحف وشمِم٤مرسمف ١مايمٚمفشمُ  أن اؾمتٛمراريتؽ مجٚم٦م ُمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا ،ُمٜمف إيدك ٟمٗمْم٧م ،ُمٜمف يئ٧ًم أنؽ -اهلل ؾمٛمح ٓ- ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .سم٤معمرة خت٤مًمٓمف ٓ

 .هلذا وصٚمٜم٤م ُم٤م هلل احلٛمد ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .مت٤مُم٤مً  ضم٤مئز ُمٕمف وذسمؽ وم٠ميمٚمؽ وًمذًمؽ ،ٟمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ،هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 قمغم اًمٗمٙم٤مه٦م شمٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  واعمرح اًمٗمٙم٤مه٦م ـمٌٕمف ُمـ اًمزُمالء سمٕمض ذم :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمديـ وؾمخري٦م اؾمتٝمزاء ؿمٙمؾ

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 
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 ،قم٤مم سمِمٙمؾ ـتديِّ سم٤معمُ  آؾمتٝمزاء ،سم٤مًمثقب سم٤مًمٚمحٞم٦م آؾمتٝمزاء ومٛمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 .وُمقو٦م ىمديؿ ُمقديؾ أنف أؾم٤مس قمغم سم٤مًمديـ آؾمتٝمزاء

 وٟمِمد قمٚمٞمف ٟمْمٖمط أو ،اًمٚمٓمٞمػ سم٤مًمٙمالم ٟمداريف نوأ ٟم٤ًميره أن: أومْمؾ وم٠مُّيام 

 قمٚمٞمف؟ ٟمِمدد ،سم٤مًمٙمالم قمٚمٞمف

 .سمف سم٤مٓشمّم٤مل قمٝمد طمدي٨م يمٜم٧م إذا خيتٚمػ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا :اًمِمٞم 

 .ىمديؿ ٓ :ُمداظمٚم٦م

شمّم٤مل ىمديؿ يمٜم٧م إذا :اًمِمٞم   .اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ قمٚمٞمؽ ًمف جي٥م ُم٤م أؾمٛمٕمتف أنؽ سمد ومال ،سمف ا

 ...إُمثؾ إؾمٚمقب أريد ًمٙمـ ،ُمٕمف ىمٍمت ُم٤م هلل احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 واعمققمٔم٦م اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ جي٥م ُم٤م أؾمٛمٕمتف أنؽ سمد ٓ :أىمقل وم٠من٤م ،سم٤مًمٙمالم آشمٞمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

٦ًٌم ًمؽ ىمٚمتف اًمذي اًمٙمالم ومٜمٗمس ،احلًٜم٦م  ىمٚم٧م ،سمٕمٛمٚمؽ وإي٤مه أن٧م سمتٕمٞمش اًمذي ًمٚمِمخص سم٤مًمٜم

٦ٌم ًمؽ ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس وم٠مجْم٤مً  ،وإٓ ُمٜمف يئ٧ًم إذا ٟمفإ: ًمؽ  وم٠من٧م ،اًمث٤مين اًمٜمقع هلذا سم٤مًمًٜم

 ًمف اقمٛمؾ ،ُمٜمف يدك وشمٜمٗمض ُمٜمف اًمٞم٠مس إمم وصٚم٧م وم٢مذا ،يمرة سمٕمد ويمرة ُمرة سمٕمد ُمرة ٟمّمحتف

 :ىمٞمؾ يمام ٕنف :....جيرح اًمذي اًمٙمالم ُمـ اًمالزم

 اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحلر سم٤مًمٕمّم٤م ٘مرعيُ  اًمٕمٌد

 واوح؟

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 أن٧م ًمٙمـ ،متزح أنؽ صحٞمح أظمل ي٤م أنف ومٝمٛمتف ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ،ومٝمٛمتف أنؽ سمد وٓ :اًمِمٞم 

 هذا أن شمٕمرف أٓ ،اًمديـ وأهؾ اًمديـ ُمـ شمًخر وم٠من٧م ،ُمًٚمؿ رضمؾ أنؽ أن٧م قمٚمٛمؽ ذم

 أو شمٙمٗمر ،طمالل طمرام ُّيٛمؽ ٓ هذا أن أو ،اًمٕمجلم ُمـ اًمِمٕمرة خترج يمام اًمديـ ُمـ خيرضمؽ

 ،آظمره إمم.. يمذا أريد ٓ أن٤م سم٤مهلل أقمقذ: ًمؽ ىم٤مل إذا ،شمًٛمٕمف يًٛمٕمؽ ُم٤م وقء قمغم ،شمٙمٗمر ٓ

 .قمٚمٞمف ومت٘مًق ُم٤ٌمٓة ٓ ُمٜمف رأج٧م وإذا ،ُمٕمف اًمٚملم شمًتٕمٛمؾ

 وقمٗمق اهلل سمرمح٦م دائامً  ُمؾ٠مُمت ًمٙمـ ،ذيمرشمف اًمذي إول اجلزء ُمـ هق ،ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .رطمٞمؿ همٗمقر اهلل إن وي٘مقل ،اهلل

 .اًمٕم٘م٤مب ؿمديد أنف اهلل صٗم٦م مت٤مم ُمـ أنف أجْم٤مً  شمًٛمٕمف أن٧م ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .إومم قمغم ُمٍم ًمٙمٜمف ،ؾمٛمٕمٜم٤مه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

ـْ  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهؾِ  َأَُم٤ميِنِّ  َوٓ سم٠َِمَُم٤مٟمِٞمُِّٙمؿْ  ًَمٞمَْس ﴿: شم٘مقل وأي٦م ﴾ سمِفِ  جُيْزَ  ؾُمقًءا َيْٕمَٛمْؾ  َُم

 سمٚمٗمظ اعمٕمٜمك هذا طمقل ٟمدندَ يُ  طمدي٨م وهٜم٤مك ،أي٦م ِبذه ؾمٛمٕمف اىمرع ،[123:اًمٜم٤ًمء]

 ًمٜمرُمل أذيمره وم٠من٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م هق ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ،آظمر

 .واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ

 .اً يمثػم اخلٓم٤ٌمء ُمـ ؾمٛمٕمتٛمقه سمد ٓ ٕنٙمؿ ،وٕمٞمػ احلدي٨م هذا سم٠من أذيمريمؿ: أوًٓ 

 .مجٞمؾ ُمٕمٜم٤مه: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم ًمف ٟم٘مقل ،أن قمٜمف حتدصم٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمثؾ ،اًمٜم٤مس ٟمٕمظ أن أردٟم٤م وم٢مذا

 ٟمٗمًف أتٌع ُمـ واًمٕم٤مضمز ،اعمقت سمٕمد ح٤م وقمٛمؾ ،ٟمٗمًف دان ُمـ اًمٙمٞمس»: ؿٙمَ احلِ 

 .شإُم٤مين اهلل قمغم ومتٜمك ،هقاه٤م

 .اقمتؼم -وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وًمق- سم٤محلدي٨م وٓ ،سم٤مٔي٦م يٕمٛمؾ مل اًمٌنم ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا

  (22: 43: 24/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 52:  11/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 51: 38/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾـساء افرجؾ تدريس جقاز ضقابط

 اإلظمقة ُمـ رأج٧م ُم٤م قمغم ـمٌٕم٤مً  هق وظم٤مص٦م اًمتٕمٚمٞمؿ، جم٤مل قمـ اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 ُمقضمز سمِمٙمؾ قمٜمدهؿ وم٤مإلظمقة ـمراسمٚمس، ذم اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلطم٤ًمن اهلداي٦م مجٕمٞم٦م ذم

 يٙمقن اًمٕمدد نأ ُمتقىمٕملم اعمٕمٝمد هذا واؤسمد ،اًمث٤مٟمقي إمم قؾمطاعمت ُمـ يدرس ُمٕمٝمد
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سم٦م  اعمٕمٝمد هلذا دقم٤مي٦م راتاعمٜمِمق يٕمٜمل سمٕمض ،إؾم٤مس هذا قمغم واومٌدؤ إرسمٕملم ىمرا

 .اعمٕمٝمد هذا ذم سمٜم٤مشمف أو أبٜم٤مءه سرِّ دَ يُ  أن أراد عمـ

 ًمإلظمقة ىم٤مًمقا  ،هم٤مًم٤ٌمً  إطم٤ٌمش أو اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٓمقائػ سمٕمض أن طمدث وم٤مًمذي 

 وم٢مذا ،اًمٜم٤مس أُم٤مم شمقوع صمؿ ،إُمر هذا يرون وم٤مًمٜم٤مس ،ومقراً  اعمٜمِمقرات يْمٕمقا  أن

 اهلداي٦م مجٕمٞم٦م يٕمٜمل يرون اًمٜم٤مس أن أثر ومٞمٌ٘مك ،سم٤مًمده٤من شمدهـ اًمّمٛمغ ضمػ

 ؾمٌح٤مٟمف واهلل ؿمٞمئ٤مً  أرادوا ه١مٓء ،اهلل ؾمٌح٤من يٕمٜمل اًمٜم٤مس وم٤مٔن... . واإلطم٤ًمن

 ُمـ ورء واعمذي٤مع سم٤مًمًٞم٤مرة آظمر أؾمٚمقب إمم اإلظمقة وم٤موٓمروا ،ِبؿ ُمٙمر وشمٕم٤ممم

 أو مخًلم يٙمقن اًمٕمدد سمدأ أنف إذ ،وم٤مضم٠مهؿ إُمر هذا ،وسم٤مإلذاقم٦م سمؾ ،اًمٌالد أنح٤مء

 يٕمٜمل درس وسمٕمْمٝمؿ ،اإلظمقة ُمقضمقديـ اًمذيـ ،مخًامئ٦م وصؾ سم٤معمئ٤مت ضم٤مء ،أرسمٕملم

 ُمٕم٤مهد ذم يدرس أن يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ وقم٤مد ،اعمديٜم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم

 وٟمّمٗمف أوٓد ٟمّمٗمف ُمٜمف ىمدم اًمذي اًمٕمدد اً ذيمقر أىمّمد يٕمٜمل ،اًمرضم٤مل ُمقضمقديـ

 .اعمراطمؾ هذه سملم ُم٤م شمٗم٤موت ذم سمٜم٤مشمف

 ذم إوٓد ُمـ يدرس ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمثٖمرة ؾمد ـمٌٕم٤مً  ،اًمتٕمٚمٞمؿ عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ُم٤م واًمٌٕمض ،سم٤مًمتدريس شم٘مقم أن اؾمتٓم٤مقم٧م إظمقات سمٕمض ،ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ،اجل٤مُمع

 يمٚمف اعمٕمٝمد ظم٤مص٦م ،اًمديٜمٞم٦م اعمقاد سمٕمض ظم٤مص٦م شمدرس اًمٜم٤ًمء أن اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م هذه ذم

د يٕمٜمل إؾمالُمل  ،ُم١مىمت٤مً  اًمٗمتٞم٤مت سرِّ دَ يُ  ُم١مىمت٤مً  اإلظمقة سمٕمض أنف وم٤موٓمروا ،ديٜمٞم٦م وُمقا

 وشمٕم٤ممم اهلل ؾمٌح٤مٟمف اهلل ًمديـ طم٤مضم٦م وٓ يّمح وُم٤م يٜمٌٖمل ُم٤م هذا أن إظمقات ويٜمٌف

راً  ،وم٘مط رضورة ذم أن ٟمحـ ،ِبذا  طم٤مًم٦م ذم ،وم٘مط اخلٛمر أو اخلٜمزير ًمٚمحؿ اوٓمرا

 .سرِّ دَ شمُ  ٕن أهالً  شمٙمقن سمٕمْمٙمـ أو إطمدايمـ أن طملم إمم ٦مُم١مىمت

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أتٙمٚمؿ أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م يٕمٜمل ىمٚم٧م ،يمذًمؽ اًمقوع أن٤م رأج٧م ومٚمام

 .ًمٚمِمٞم  صقره أقمٓمل طمتك

 إُمر هذا يم٤من إن ،اًمير سم٠مىمؾ شم٠مظمذوا إىمؾ قمغم يٕمٜمل أنتؿ أنف: أظمر اًمٌمء

 أومم سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  يٙمقن صمؿ ،ُمتزوج شمٞمن إذا اعمدرس يٙمقن أن وم٤مٕصؾ ،ُمْمٓمريـ
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 .رء هذا ،وظمٚمؼ ديـ ص٤مطم٥م يٕمٜمل

 اًمٌح٧م اًمٜمٔمر سمٖمض إصؾ: يٕمٜمل ،متٙمٜمتؿ إن طمج٤مب وراء ُمـ: أظمر اًمٌمء

 طمتك اًمٌٍم: سمٖمض وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  قمٛمقُم٤مً  ،اًمقضمف همٓم٤مء احلج٤مب قمقرة همػم أو قمقرة

 وًمق اًمٌٍم هم٤مض يٙمقن أن يًتٓمٞمع ٓ إىمؾ قمغم ،اًمدرس إًم٘م٤مء ُمـ اعمدرس يتٛمٙمـ

 إًمٞمف ي١مذ اًمذي اًمٚمقح رؤي٦م ُمـ اًمٓم٤مًم٤ٌمت يٛمٜمع اًمًت٤مرة وم٘م٤مًمقا  ،ؾمت٤مرة ًمف ووٕم٧م

 إىمؾ قمغم إظمقة ي٤م: ىمٚم٧م ،آظمره إمم.. واًمري٤موٞم٤مت يم٤محل٤ًمب اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقاد سمٕمض

 ذطمقه٤م ُم٤مدة ذم ،اعمدرس... . يرى وٓ اعمدرس ُمع ـمٌٕم٤مً  اًمٚمقح اًمٓم٤مًم٤ٌمت يروا أن

ة سمٓمري٘م٦م  إمم متٞمؾ.. . وسمٕمض زضم٤مج ووع إذا ،اعمٚمقن سم٤مًمزضم٤مج وإُم٤م قم٤ميم٦ًم ُمرآ

 وم٠من٤م ،إىمؾ قمغم ويروٟمف اًمٚمقح إمم يرون وهؿ... ٟمٗمًف يرى ٓ هق يّمٌح اًمٞم٤ًمر

 ؾمٚمٞمؿ؟ يٕمتؼم ًممن اًمقوع هؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ يٕمٜمل ؾم١مازم

 ٕنف يتخذوه: أن اًمقاضم٥م هق ذيمرشمف اًمذي هذا ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 ،إـمالىمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٙمـ ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات أن صحٞمح

 أو أن٧م اًمتل وم٤مًمٜمامذج ش.سم٘مدره٤م رد  ٘مَ شمُ  اًميورة» وهق أٓ سم٘مٞمد ُم٘مٞمدة هل وإٟمام

 اًمقؾم٤مئؾ هذه يمٛمثؾ ،واضم٥م أُمر هذا ،يتخذوه٤م أن قمٚمٞمٝمؿ اىمؽمطمتٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 ومٙمؾ ،حمّمٜم٤مً  ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن ويمذًمؽ ،ًمٚمٗمتٞم٤مت رؤيتف وسملم اعمٕمٚمؿ سملم حتقل اًمتل

 شمٌٞمح اًميورات: »اعمذيمقرشملم اًم٘م٤مقمدشملم ذم مت٤مُم٤مً  داظمؾ هق ذيمرشمف اًمذي هذا

 .شسم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة»و ،شاعمحٔمقرات

 وم٠ميمؼم ،يمٌػم قم٤مُمؾ وهق دظمؾ ًمف أنف ؿمؽ سمال ،ًمٚمٗمتٞم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اًمًـ ًمٙمـ

 يمؿ؟ ُمثالً  يٙمقن أن يٛمٙمـ ؾمـ

 ،صٖمػمات يٕمٜمل ومٌٕمْمٝمـ ،اًمث٤مٟمقي إمم اعمتقؾمط ُمـ ٕنف يتٗم٤موشمـ: هـ :ُمداظمٚم٦م

 ..أو شم٘مري٤ٌمً  قمنميـ يٕمٜمل وسمٕمْمٝمـ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرِت٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمـ سمد ٓ :إذاً  :اًمِمٞم 

  (22: 35: 48/   736/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادرأة تعؾُّؿ جقاز ضقابط

 ،واىمٕم٤مً  يٙمـ مل وإن وهذا ،اًمٜم٤ًمء ُمـ يمٗم٤مئٞم٤مً  اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ أن :اًمِمٞم 

 يتٕمٚمؿ أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف ومٙمام ،اًمقاىمع ًمٚمتٛمثٞمؾ اًمقاىمع همػم سم٤مًمتٛمثٞمؾ أىمرب ًمٙمٜمل

: أي ،جيقز ٓ يمذًمؽ وم٤مًمٕمٙمس ،اًمٜم٤ًمء ُمع ًمالظمتالط أي ،اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٙمٗم٤مئل اًمٕمٚمؿ

 ،ُمثالً  اًمٓم٥م سمٕمٚمؿ أن٧م ُمثٚم٧م يمام ،قمٚمٞمٝمـ اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمٛمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ٓ

 شمْمٓمر ورسمام ،ٟمٗمًٝم٤م ضرّ ٕمَ شمُ  أن ًمٚمٛمرأة ومخػم ،ـمٌٞم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤ًمء أن ؿمؽ ومال

 ٟمٗمًٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م ومخػم ،قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن فمروومٝم٤م سمٕمض ذم

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم ذًمؽ شمٙمِمػ أن ُمـ ،ضمٜمًٝم٤م ًمٌٜم٤مت

 ،اعمنموقم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم وًمٙمـ ،سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمٓم٥م شمتٕمٚمؿ أن ًمٚمٛمرأة سمد ٓ: وم٢مذاً 

 .آظمتالط سمٓمري٘م٦م ٤ملضمِّ اًمرَ  ُمـ اًمٕمٚمؿ ذاك شمتٚم٘مك أٓ وهل

 ُمـ اًمٜم٤ًمء يٕمٚمؿ أن اًمرضم٤مل سم٢مُمٙم٤من أن ،يمثػماً  قمٜمٝم٤م ٟمًٛمع وؾم٤مئؾ وًمدت اًمٞمقم

 ُمـ ـمريؼ ومٝمذا ،يريٜمف ٓ وهـ يراهـ ٓ هق ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمتٚمٗم٤مز وسمقاؾمٓم٦م ،طمج٤مب وراء

 ؾمٌٞمؾ ًمديٜم٤م ًمٞمس أنف يتٕمٚمٚمقا  ٓ طمتك ،صم٤مٟمٞم٤مً  قم٤ٌمده قمغم اهلل طمج٩م وُمـ ،أوًٓ  اهلل آي٤مت

 هذا اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م يم٤من وم٢مذا ،آظمتالط سمٓمريؼ إٓ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ ٚمؿٕمَ تَ يُ  أن

 .شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: ىمٚمٜم٤م يمام وهق ،ومٞمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ٓ سمٓمري٘م٦م ،ذاك أو

 اًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمٛمٝم٤م قمٚمقم هٜم٤مك ،اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م اًمذي اًمٕمٚمؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمٙمـ

ة ،اعمح٤مُم٤مة قمٚمؿ ،اًمقاوح سم٤معمث٤مل ٟمٌدأ ،قمٚمٞمٝمـ سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس  قمـ ٤مُملحُت  اعمرأ

 هذا.. اًمرضم٤مل قمـ اعمح٤مُملم وىمٚم٦م ،اًمرضم٤مل قمـ ٤مُملحَ ًمتُ  ْم٤مةاًم٘مُ  أُم٤مم وشم٘مػ ،اًمرضم٤مل

 .اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ شمتٕمٚمؿ أن هل٤م جيقز ٓ

 قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل ،ذًمؽ وٟمحق ،ُمثالً  اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ ،سم٤مٓىمتّم٤مد قنٛمّ ًَ يُ  ُم٤م قمٚمؿ يمذًمؽ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمؿ يمؾ ٕن اًمرضم٤مل: قمغم جي٥م ُم٤م وًمٞمس ،اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م ُم٤م شمتٕمٚمؿ أن

 سمٛمجٛمقع ،إُم٦م جمٛمقع سم٢مطم٤مـم٦م إٓ شمتح٘مؼ ٓ إُم٦م ُمّم٤مًمح ٕن ومرض: هق ًمٚمرضم٤مل
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 ،اًمٜم٤ًمء شمٖمٜمل مم٤م ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م سمام ظم٤مص ومٝمق اًمٜم٤ًمء أُم٤م ،إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م هل اًمتل اًمٕمٚمقم

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم أنٗمًٝمـ قمـ يٙمِمٗمـ أن قمـ

  (22: 22: 35/   175/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادختؾطة اجلامعات دم افدراشة حؽؿ

 جيقز هق آظمتالط، ُمـ ٟمقع ومٞمٝم٤م ٤مرجاخل ذم اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

  اجل٤مُمٕم٤مت؟ ِبذه يٕمٛمؾ أو ومٞمٝم٤م يدرس أن ًمٚمِمخص

 .سرِّ دَ يُ  أن وٓ سرُ دْ يَ  أن ٓ جيقز ٓ ،ذًمؽ أرى ٓ :اًمِمٞم 

 ؿمٞم ؟ ي٤م شمٗمّمٞمؾ حيت٤مج ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 !ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .... سمف اهلل يٜمٗمع اهلل ؿم٤مء إن ؿمخص يم٤من إذا: ُمثالً  ،شمٗمّمٞمؾ حيت٤مج ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمًف قمـ ُمٙمٚمػ اعمًٚمؿ ٕن..شمٗمّمٞمؾ إمم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إُمر حيت٤مج ُم٤م :اًمِمٞم 

 ،سمف اهلل يٜمٗمع اًمذي اعمدرس هذا سم٠من ،وامٟم٤مً  يٕمٓمٞمٜم٤م أن ُم٤م أطمد اؾمتٓم٤مع إذا ،همػمه ىمٌؾ

: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام ،اخلٚمٞمط اعمجتٛمع ذًمؽ ذم ًمٜمٗمًف سمحنمه هق يتير ٓ

 .ضمٞمد شم٘مقل يمام ومٝمق يت٠مثر ٓ ،ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ 

 رضمالً  أنّمح ُم٤م وًمذًمؽ شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمّمحٞمح

٤َم َي٤م﴿! سمٜمٗمًؽ اٟم٩م ،اعمداظمؾ هذه يدظمؾ وأن ،ٟمٗمًف يقرط أن اهلل خيِمك ـَ  َأُّيه ِذي  اًم 

ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُيه  [.125:اح٤مئدة﴾ ]اْهَتَدْيتُؿْ  إَِذا َوؾ   َُم

 ُمـ هذا وأقمتؼم ،اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة ُمـ ًمٙمثػميـ ،اًمرأي هذا أقمرف أن٤م واحل٘مٞم٘م٦م

 .وومتٜمتف اًمٞمقم احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اجلق وٖمط

  (.:. 13: .6/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادختؾطة اجلامعات دم افدراشة حؽؿ 

 ُمٚمتزم؟ ؾمٚمٗمل ؿم٤مب وأن٤م اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم دراؾمتل طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمدومقع اإلٟم٤ًمن ٕن..آظمتالط ُمع آًمتزام جيتٛمع ُم٤م، ُمثالً  جيتٛمٕم٤من ٓ :اًمِمٞم 

ئز قمغم ٟمٞم٦م اًمٖمرا  ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اًمِمٝمقا

 واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين اًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ ذًمؽ أدرك

 . شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ واًمٗمرج ،وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين

 هنك مم٤م هل ،اًمٙمؼمى ًمٚمٗم٤مطمِم٦م اعم٘مدُم٤مت وهذه ،اًمقؾم٤مئؾ هذه أن ؿمؽ وٓ

ٟمٞم٦م أي٤مت ُمـ يم٤من ذًمؽ أضمؾ ُمـ ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  قمٜمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  أن اًم٘مرآ

َٟمك شَمْ٘مَرسُمقا  َوٓ﴿: ىم٤مل وضمؾ قمز اهلل ء﴾ ]ؾَمٌِٞماًل  َوؾَم٤مءَ  وَم٤مطِمَِم٦مً  يَم٤منَ  إِٟم فُ  اًمزِّ  ،[32:اإلها

 هل وهذه ،ُم٘مدُم٤مِت٤م ُمتٕم٤مـمل هق اًمزٟم٤م وىمرسم٤من ،شم٘مرسمقا  ٓ: ىم٤مل وإٟمام شمزٟمقا  وٓ ىم٤مل ُم٤م

 .ذًمؽ وٟمحق واعمّم٤مومح٦م واًمًٛمع اًمٜمٔمر ،اعم٘مدُم٤مت

 يمام ُمٜمٝم٤م خيرج ٓ ومًقف ،اجل٤مُمٕم٦م ذم يدظمؾ طمٞمٜمام ،اعمٚمتزم اعمًٚمؿ واًمِم٤مب

 أنف سمد ٓ ،اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مع مل إن [اخل٨ٌم] ُمـ سمٌمء يّم٤مب أن سمد ٓ ،دظمٚمٝم٤م

 . شمنمع ٓ اًمتل اعمخ٤مًمٓم٦م ُمـ سمٌمء فظمٚم٘م شمٚمقث

 .يمذًمؽ صحٞمح اًمٕمٙمس ؿمٞم  ي٤م ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 ؟يمذًمؽ اًمِم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام يمذًمؽ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

   (.:. .4: 21/    82/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 اددرشة دم فؾبـات إظؿك افرجؾ تدريس حؽؿ

 اعمدرؾم٦م؟ ذم اًمٌٜم٤مت يدرس أن إقمٛمك ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .ُمٕمّمقم هق ومٝمؾ ،جيقز ُمٕمّمقُم٤مً  يم٤من إذا :اجلقاب

 .ٓ:ُمداظمٚم٦م

 وٓ ،ُمثكم وم٤مٟمٞم٤مً  يمٌػماً  وؿمٞمخ٤مً  وُمتزوضم٤مً  حمّمٜم٤مً  يم٤من إذا ًمٙمـ جيقز، ومال :اجلقاب

 ،أجْم٤مً  جيقز: ومٜم٘مقل اًم٤ًمسمؼ اًم٘مقل قمـ ٟمتٜم٤مزل أجْم٤مً  ومحٞمٜمئذٍ  ،سم٤مًمٌٜم٤مت يٗمتتـ أن خيِمك

 .ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ ،ظمٓمر ومٞمف إُمر أقمٜمل

 (.:. .6: .9/   93/   واًمٜمقر اهلدى)

 افبـات تدريس حؽؿ

 .اًمٌٜم٤مت سمتدريس يتٕمٚمؼ ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 .طمدد :اًمِمٞم 

 .يمثػمة ومتـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م اًمزُم٤من هذا ذم اًمٌٜم٧م شمدريس :ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب زم ُمٝمدت ُمٕمٜم٤مه ،ظمالص :اًمِمٞم 

 اعمًتقى ُمـ أيمثر اًمٌٜم٧م ٟمدرس ٓ أنف ٟمرى وٟمحـ اً،ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ ،احلد هذا شمتج٤موز أٓ اإلقمدادي٦م سم٤معمرطمٚم٦م يًٛمك سمام اًمتٕمٌػم ضم٤مز إذا ،اعمتقؾمط

 قمنم سمٕمد ،قمٚمٞمف شمًػم اًمذي  ٟمٔم٤مُمؽ قمغم ُمِمٞمٜم٤م إذا: ي٘مقًمقن ًمٜم٤م إظمقان قمٚمٞمٜم٤م يرد

 ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ اًمٜمٗمر أوئلؽ ُمـ ٙمـٞمَ ؾَم  ،ًمٌٜم٤مشمٜم٤م اعمدرؾم٤مت مجٞمع أن ؾمٜمرى ؾمٜمقات

 .هذا قمغم اًمٙمريؿ أؾمت٤مذٟم٤م ومتٕمٚمٞمؼ ،اًمٜمّم٤مرى ُمـ أو أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 .وُمٝم٤مشمٗم٦م ُمقاضمٝم٦م يمثػماً  اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمغم شمٙمرر شمٕمٚمٞم٘مل :اًمِمٞم 

 ٓ هؿ ،إـمالىمف قمغم اًمٙمالم هذا ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء أن اقمت٘م٤مدي ذم
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 أن ومٞمٜمٙمرون يٙم٤مسمرون إىمؾ قمغم أو ،قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يًتحيون

 هٜم٤م؟ إمم اجلقاب واوح ،اًمٗمتـ ُمـ ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح هٜم٤م إمم :ُمداظمٚم٦م

 .هف :اًمِمٞم 

 .ضمداً  واوح :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى وسمٕم٤ٌمرة ،اًمٗمتـ قمـ آسمتٕم٤مد أن: ومٝمق إول اعم٘مّمد أُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 سم٤مح٤مئ٦م قمٚمٞمف ُمقاومؼ وأن٤م ،يمالُمؽ ُمـ ئمٝمر أن٧م يمام - سم٤مًمٗمتـ ُمًٚمِّٛملم يم٤مٟمقا  إن: أىمقل

 أٓ حيٛمٚمٜم٤م ِبؿ اًمٔمـ طمًـ ؿمؽ سمال وهؿ ،اًمٗمتـ هذه ُمثؾ ذم ُمٕمٜم٤م يم٤مٟمقا  إن - ُم٤مئ٦م

 .اًمٗمتـ هذه ُمـ رء ًمقىمقع وُمٜمٙمريـ ُمٙم٤مسمريـ يٙمقٟمقا 

 وٓ قمٜمٝمؿ طمٙمٞم٧م سمام واًم٘مقل ،اًمٗمتـ هذه دم٤مهؾ اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ومٛمـ: أىمقل ذًمؽ وقمغم

سمتٕم٤مد ٕن :ذًمؽ ،إقم٤مدشمف إمم سمٜم٤م طم٤مضم٦م  .واضم٥م أُمر هق اًمٗمتـ وُمقاىمع اًمٗمـت قمـ ا

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف: خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ٓ أُمر أنف ومٞمٝمؿ أقمت٘مد: وأجْم٤مً  

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمٜمٝم٤مر أول ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي

 آسمتٕم٤مد وهق أٓ ،واضم٥م أُمر هذا: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  ،سمقضمقسمف ُمًٚم امً  هذا يم٤من وإذا

 .ـمٞم٥م ،اًمٗمتـ أو اًمٗمتٜم٦م قمـ

 هق وٓ اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر هق ٓ ،ًمٚمٗمتـ شمٕمروٝم٤م اًمتل اًمّمقرة ِبذه اًمٌٜم٧م شمٕمٚمٞمؿ

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م: ومٞم٘مقل ي٤ٌمًمغ سمٕمْمٝمؿ ًمٕمؾ سمؾ جيقز سم٠منف ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ،اعمًتح٥م سم٤مُٕمر

 ،يم٤مومرات أو وم٤مؾم٘م٤مت أجدي ذم اًمٕمٚمؿ يٙمقن أن ُمٜمف يٚمزم ٕنف ،اًمتٕمٚمٞمؿ هذا سمٜم٤مشمٜم٤م

 ؿمٌٝمتٝمؿ؟ هذه أخٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ أقمدائٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم اٟمتّم٤مر يٙمقن ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 طم٘مٞم٘م٦م أجْم٤مً  وهذه. ديٜمٝمؿ ٕطمٙم٤مم وشمٓمٌٞم٘مٝمؿ سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ يٙمقن وإٟمام ،هلؿ ٕطمٙم٤مُمف
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 ذم إُمر أن ومٝم٥م: ٟم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ  ،ومٞمٝم٤م يٜم٤مىمِمقا  أو ومٞمٝم٤م يٙم٤مسمروا أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ أظمرى

 .اًمٙم٤مومرات وذم اًمٗم٤مؾم٘م٤مت ذم اًمٕمٚمؿ اٟمحٍم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م

 أن يٕمٜمل وٓ ،إُمر يم٤من إن ،أىمقل ُم٤م وأقمٜمل – يمذًمؽ إُمر يم٤من إن: ٟم٘مقل 

 اعمٜمٓمؼ هذا ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،يمذًمؽ إُمر ٤منيم إن – سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ح٤م ي٘مٞمٜم٤مً  يمذًمؽ إُمر

 ٟمٗمًح ٓ ًمٙمل اًمنميٕم٦م ٟمخ٤مًمػ أن ،ِب٤م ُمًٚم ؿ ذقمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىمقاقمد ًمٕمدة اعمخ٤مًمػ

 هذا ،ٟمحـ سمٜم٤مشمٜم٤م ُمـ أقمٚمؿ ُم٤مذا؟ ُمـ أقمٚمٛمـ يٙمـ أن وًمٚمٙم٤مومرات ،ًمٚمٗم٤مؾم٘م٤مت اعمج٤مل

 .ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا ،اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م ىم٤مقمدة ذم دظمٚمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه

 ،قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمتٝم٤م واًمتل ،ه١مٓء يزقمٛمٝم٤م اًمتل اًمٜمتٞمج٦م هذه نإ: أىمقل وم٠من٤م ذًمؽ ُمع

 طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن: أىمقل أن٤م اًمٜمتٞمج٦م هذه ح٤مذا؟ ،واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن أن سم٤مًمالزم ًمٞمس

 :اصمٜملم سمنمـملم واىمٕم٦م

 اًم٘مقل ِبذا يٗمتقن آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك يٙمـ مل إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،إُمر أول ذم: أوًٓ 

 .قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي

 هؾ ،اًمقاىمع ٟمٕم٤مًم٩م أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،وسمٕمٚمٛمٝمؿ سمٕم٘مٞمدِتؿ ٟمٕمت٘مد ممـ شاٟم٘مٓم٤مع»

 اًمٜمًقة هذه قمغم إوًمٞم٤مء أو اًمقٓة يمؾ: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة اًمٗمتٞم٤مت يمؾ ؾمٞمٙمقن اًمقاىمع

 هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً  اًمرأي؟ هذا ذم طمقًمف دٟمدن وُمـ ،ُمثالً  إًم٤ٌمين ًمرأي ُمتٌٜملم ؾمٞمٙمقٟمقن

 .ًمف خم٤مًمٗم٦م يمثػمة آراء

 .وم٤مؾم٘م٤مت وًمًـ يم٤مومرات ًمًـ ىمًؿ اعمتٕمٚمامت اًمٌٜم٤مت هذه ذم ؾمٞمٙمقن: وم٢مذاً  

 قم٘مٞمدشمٜم٤م ُمـ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم رأجٜم٤م ظم٤مًمٗمقا  طمٞم٨م رأجٜم٤م ذم طمتك :اًمِمٞم 

 ي٘مقل اهلل أن دام ُم٤م ،اًمٜم٤مس قمغم ذقمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م ٕنٗمًٜم٤م ٟمرى ٓ ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م

٧َم ﴿: ًمرؾمقًمف ًْ  . [22:اًمٖم٤مؿمٞم٦م﴾ ]سمُِٛمَّمٞمْٓمِرٍ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ًَم

 سمٕمض قمـ شمٜم٘مؾ اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٘مقل وًمٙمـ ،اًمٜم٤مس قمغم ُمًٞمٓمريـ ًمًٜم٤م ومٜمحـ

 ،رأجؽ قمغم اًمٜم٤مس حتٛمؾ سم٤مًمًٞمػ ؾمٚمٓم٤من أن٧م ُم٤مًمؽ ،واُمش يمٚمٛمتؽ ًمؼا: اًمدقم٤مة

 ذم اًمِم٠من هق يمام وي٘مٞمٜم٤مً  يمٚمٛمتٜم٤م ٟمٌلم ومٜمحـ ،ٚم٩مجل واًم٤ٌمـمؾ أبٚم٩م احلؼ: ىم٤مقمدة قمغم وإٟمام
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 ،ٓ مجٞمٕم٤ًم؟ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس شمٌٜم٤مه٤م هؾ ،اهلل إٓ إل ٓ وهل إرض وضمف قمغم يمٚمٛم٦م أطمؼ

 .ًمذاك أو اًمٕم٤ممل هلذا رأي مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس يتٌٜمك أٓ أومم سم٤مب ومٛمـ

 وإن ،واىمع همػم ؾمٞمٙمقن ىمٚمتف اًمث٤مين اجلقاب وهذا ،اعمحٔمقر ومٝمذا وًمذًمؽ 

 ُم٤مذا ًمٙمـ ،يمذًمؽ يٙمقن إُمر أن ه٥م ،واىمٕم٤مً  ؾمٞمٙمقن هذا إٟمف وأظمػماً  أظمػماً  ومروٜم٤م

 طمتك ،اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل يم٤من طمٞم٨م ،ُمْم٧م اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٜملم هذه ذم ي٘مقًمقن

 هل اًمتل ،اًمذاشمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ سمٙمثػم قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ ذم يٕمٞمِمقن ُمٜمٝمؿ اًمِم٤ٌمب

 اًمٗمرض ـمري٘م٦م قمغم قمٚمٞمٝمؿ دم٥م اًمتل اًمٕمٚمقم قمـ ومْمالً  ،قمٞمٜمٞم٤مً  ومرو٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروو٦م

 .اًمٙمٗم٤مئل

 قمٚمؿ: اًمٕمٚمٛملم ُمـ يمؾ ذم ،اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب قمٜمد ي٘مٔم٦م ذم ـمٌٕم٤مً  ٟمِم٤مهد ٟمحـ اًمٞمقم 

 .آظمره إمم اًمّمٜم٤مقمل اًمدٟمٞمقي ٟمًٛمٞمف ُم٤مذا أظمر واًمٕمٚمؿ ،اًمنميٕم٦م

٤مه ذم وم٤مٔن   اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م إذا: إذاً  ،ىمٌؾ ُمـ ُمٜمتٌٝملم يٙمقٟمقا  مل ،اعمقوقع هلذا اٟمت

 ،يٕمٜمل هؿ يمام فمٚمهقا  ذًمؽ ُمع ،سمف ي٘مقُمقا  أن اًمقاضم٥م سمؾ اجل٤مئز وُمـ ،اًمٕمٚمؿ ذم ومٞمف شم٠مظمروا دورٌ 

 ُم٤م ،اًمِم٤ٌمب ُمت٘ملم يم٤مٟمقا  ُم٤م هٜم٤مك ،هلل اشم٘م٤مءً  سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ اًمٜمًقة شم٠مظمرت إذا ٟم٘مقل ومامذا

 إذا ومٞمام ؾمٞمؽمشم٥م اًمذي ،اًمٙمٌػم اعمحٔمقر هق ومام ،اهلل ذيٕم٦م قمـ هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  ،هلل ُمت٘ملم يم٤مٟمقا 

ٛمٞمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمامً  يتٕمٚمٛمـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء أظمرٟم٤م  ُمـ ىمرن رسمع سمٕمْمٙمؿ ىم٤مل يمام ،دٟمٞمقي٦م ًٟم

 ُُمٓمَٕم ؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ ضمٞمؾ قمٜمف أقمؼم أن أؾمتٓمٞمع ،ضمٞمؾ هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن أنف أقمت٘مد وأن٤م ،اًمزُم٤من

 ىمٚمٜم٤م ٚمذيـًما يم٤مجلٜمًلم ،ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م أجْم٤مً  ُمٜمحرف هق وٓ ،ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م ُمٚمتزم هق ٓ: سمٛمٕمٜمك

 هذا دور ؾمٞم٠ميت ،ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ظمٚمٓمقا  وإٟمام ،اًمٙم٤مومرات أو اًمٗم٤مؾم٘م٤مت إُم٤م قمٜمٝمؿ

ٜمك ،اًمقؾمط اجلٜمس  هذه ذم ي٘مع أن قمٚمٞمف ،ٟمحـ سمف ٟمٔمـ اًمذي اعمٚمتزم اجلٜمس شمٕمٚمٞمؿ هق يت

 .واوح وًمٕمٚمف ضمقايب هذا ،ًمٚمٗمتٜم٦م اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض أو اًمٗمتٞم٤مت ضٕمرِّ يُ  مم٤م اًمتجرسم٦م

 ،زوضم٦م قمٜمده اًمٖمٞمقريـ إظمقاين سمٌٕمض أو ،ًمٜمٗمز ُمثالً  أرضب أن أن أريد وأن٤م

 قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ هذا ًمٞمتٕمٚمؿ :ـمٌٞم٦م يمٚمٞم٦م ذم أو ُمدرؾم٦م ذم سم٢مدظم٤مهل٤م جيقد ٓ هق ،سمٜم٧م قمٜمده أو

 قمغم أهم٤مر أن٤م ًمٙمـ ،أطمد يٜمٙمره ٓ هذا ،ُمًٚمامت ـمٌٞم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م وٟمحـ ،اًمٓم٥م

 ،اًمٗمتٜم٦م شمٚمؽ ِب٤م وحيٞمط ِب٤م ُيٚمؿّ  أن ظمِمٞم٦م ،اسمٜمتل قمغم أهم٤مر ،أظمتل قمغم أهم٤مر زوضمتل
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 .ومٞمف اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٘مع أن ٟمخِمك ،اًمٙمالم هذا ُمٓمٚمع ذم ىمٚمٜم٤م اًمتل

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل إُمر أن وأفمـ ،ىمري٤ٌميت هـ اًمذيـ ه١مٓء قمغم أظمِمك وم٠من٤م 

 قمٚمؿ أن اًمٜمتٞمج٦م ؾمٞمٙمقن اعمحٔمقر؟ هق ُم٤م أهٚمف قمغم همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يمذًمؽ

 ُمـ زيد ي٤م أن٧م شمريد ُم٤مذا ،ـمٞم٥م ،اًمٙم٤مومرات أو اًمٗم٤مؾم٘م٤مت ُمـ؟ سمٞمد ؾمٞمٙمقن اًمٓم٥م

 .اًمٕمٚمؿ هذا يتٕمٚمٛمـ ومتٞم٤مت ُمٜم٤م يٙمقن أنف أريد اًمٜم٤مس؟

 هذا ،اًمٗمداء يمٌش سمٜمتؽ أو أظمتؽ أو زوضمتؽ شمٙمقن ظمٚمٞمٝم٤م أن٧م: إذاً  ـمٞم٥م 

 أـمراومف مجٞمع ُمـ اعمقوقع يٕم٤مًم٩م إٟم٤ًمٟم٤مً  أقمت٘مد ُم٤م أن٤م ُمًٚمؿ؟ ِبذا ي٘مقل ومٝمؾ ،ُمٕمٜم٤مه

 ُم٤م ،أهٚمف قمغم اًمٕم٤مـمٗمل وسم٤معمٜمٓمؼ ،قمديدة ىمقاقمد -آٟمٗم٤مً  ىمدُمٜم٤م يمام- اًمنمقمل سم٤معمٜمٓمؼ

قمٞمف قمغم اًم٤ٌمب يٗمتح أنف أفمـ  يتٕمٚمٛمـ أن اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت قمغم جي٥م: ي٘مقل ُمٍما

 .اًمتٕمٚمؿ هذا أثٜم٤مء ذم ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا

 وهل اًمٌٜم٧م شمٙمقن ُمثالً  أن ،ًمٜم٤م شمروى سم٠مظم٤ٌمر أو ٟمراه٤م سمّمقر أن ٟمٕمرف ٟمحـ

 يٚمت٘مل فًُ ٗمَ ٟمَ : يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م رأس ضمٜم٥م رأؾمٝم٤م يٙمقن ،اًمٓمٌل اًمٗمحص قمغم شمتٛمرن

 ُمـ يٕمٜمل ،اعمتالىمٞملم اًمٜمٗمًلم هذيـ سملم ي٘مع سمام أدرى وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل ،ٝم٤مًِ ٗمَ ٜمَ سمِ 

 اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن٤م! اًمٗمداء؟ يمٌش يٙمقن أن سم٠مهٚمف يرى اًمذي ومٛمـ ،خم٤مـمر وُمـ ُمٗم٤مؾمد

 .ؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أخ٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ ذيمرى ذًمؽ ذم وًمٕمؾ ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (22: 39: 15/   216/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادختؾطة اددارس دم وافتعؾؿ افتعؾقؿ حؽؿ باب

 ومام ،حيرم يم٤من وم٢مذا اعمختٚمٓم٦م؟ اعمدارس ذم ًمتٕمٚمؿوا اًمتٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 همػم ُمدارس وضمقد قمدم وهؾ ؟اعمدارس هذه ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أضمرة ُمـ ُم٤مًمف ُمـ طمٙمؿ

 ؟ًمدظمقهل٤م ذقمٞم٤مً  قمذراً  يٕمد خمتٚمٓم٦م

 وم٘مد شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اجلقاب  :اًمِمٞم 
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 إذا اهلل إن»  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ،واوح٦م اًمٕمالىم٦م ،سم٤مًم١ًمال احلدي٨م قمالىم٦م ُم٤م يت٤ًمءل

 ح٤م اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ ،أيمٚمف إمم ي١مدي سمٞمٕمف ٕن ذًمؽ شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم

م  . سمٞمٕمف طمرم أيمٚمف طَمر 

 ذم اهلل ًمٕمـ» :ِمٝمقراعم احلدي٨م  ،احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك قمغم إُمثٚم٦م ُمـ وًمذًمؽ

 صمؿ ،قم٤مسه٤م صمؿ ،ُمًت٘مٞمٝم٤م صمؿ ،ؾم٤مىمٞمٝم٤م صمؿ  ،ؿم٤مرِب٤م أوهلؿ: قمنمة اخلٛمر

ـَ  ح٤مذا . اًم ش...ُمٕمتٍمه٤م  .اًمِم٤مرب وهق إول يٙمقن ٓ ًمٙمل :اًمتًٕم٦م ًُمِٕم

 اجلٜمًلم سملم آظمتالط يم٤من وم٢مذا ،اًمقؾمٞمٚم٦م وسملم اًمٖم٤مي٦م سملم ارشم٤ٌمط هٜم٤مك :وم٢مذاً  

 اًمٌمء هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ،حمرم ومٝمق قمٚمٞمف يؽمشم٥م رء وم٠مي ،يمذًمؽ وهق حمرُم٤مً 

 ومرض هق وإٟمام ،قملم ومرض ٟمٗمًف ذم ًمٞمس هق  ،اعمحرم آظمتالط هذا قمغم اعمؽمشم٥م

 .يمٗم٤مي٦م

 ومتِمٞم٦م شمًٚمٞمؽ يريدون اًمذيـ ُمـ ،اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

 قمٚمؿ: قمٚمامن اًمٕمٚمؿ ٟم٘مقل ،اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمؿ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من وًمق ،اعمًٚمٛملم سملم اًمقاىمع

 ذم يٙمقن أن إٓ ،ٟم٤مومٕم٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ أن ؿمؽ وٓ ،و٤مر وقمٚمؿ ٟم٤مومع

 إذا إٓ ،اًمنمع ذم ُم٘مٌقًٓ  وٓ ُمرهمقسم٤مً  يٙمقن ٓ وم٤مًمٕمٚمؿ – ًمٚمنميٕم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  ذاشمف طمد

 وُمـ ،قِمٚمؿٌ  هق طمٞم٨م ُمـ شمٙمقن أن جي٥م واعمقاوم٘م٦م ،ًمف خم٤مًمٗم٤مً  وًمٞمس اًمنمع وومؼ يم٤من

 همػم يم٤من اًمنمـملم أطمد اظمتؾ وم٢مذا ،اًمٕمٚمؿ ذًمؽ إمم سمف يقصؾ اًمذي إؾمٚمقب طمٞم٨م

 .ُمنموع

 آظمتالط إسم٤مطم٦م ذم وخيٓمئقن يت٤ًمهٚمقن أن٤مس ُمـ أتٕمج٥م أن٤م :ٟمٗم٤مً آ ىمٚم٧م: وم٢مذاً  

 ،قملم ومرض ًمٞمس أوًٓ  اًمٕمٚمؿ هذا :أىمقل وأن٤م ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم اجل٤مُمٕم٤مت ذم

 اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض ذم ُمثالً  ًمٜمٗمؽمض ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  يم٤من إذا :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ذقمل قمٚمؿ هق ًمٞمس

 ذم ٟمدظمؾ أن جي٥م سمؾ ،واًمالومت٤مت سم٤مٕؾمامء ٟمٖمؽم أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ ،اًمنميٕم٦م يمٙمٚمٞم٦م

 .احل٘م٦م اًمنميٕم٦م ٕمٚمؿشم أهن٤م اعمٗمروض ،شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م، اًمٕمٜمقان هذا ُمْمٛمقن

 .أنٗم٤مً  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ يمام اًمٕمٛمؾ هق اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ واعم٘مّمقد 
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ظمتالط سمٓمري٘م٦م يٕمٚمؿ ،ٟمٗمًف اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ يم٤من :وم٢مذاً    ويمٚمٜم٤م ،ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  ًمٞمس ومٝمذا ،ٓا

ل أن يٕمٚمؿ ٚمٛملم طمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  وٓ ،اعم٤ًمضمد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ي١مدوا أن قمغم ،سمٕم٤مُمف اعم

 صالة» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اجلامقم٦م صالة أي ،اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ذم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن ؿمؽ

ٌع -أظمرى رواي٦م وذم- سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م   يدظمؾ ومٝمؾ شدرضم٦م وقمنميـ سًم

 أذه٤من إمم يت٤ٌمدر اًمذي اًمٜم٤ًمء احلدي٨م هذا ذم يدظمؾ ومٝمؾ ،أقمت٘مد ومٞمام شمًٛمٕمف ُمرة ٕول هذا

 اعم٤ًمضمد ذم صٚملم إذا  اًمٜم٤ًمء أن شهلـ ظمػمٌ  وسمٞمقِتـ»  :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ول احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ هلـ ًمٞمس  اجلامقم٦م صالة» :ٕا

ٌع اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ  ًمٚمرضم٤مل ٟمٕمؿ أىمقل ،واًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل أم ًمٚمرضم٤مل شدرضم٦م وقمنميـ سًم

 شم٠ميت هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  اعمًجد ذم اعمرأة صٚم٧م وم٢مذا ،هلـ ظمػمٌ  سمٞمقِتـ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ،واًمٜم٤ًمء

ٌٌف شمٙمقن أن وهل ،اًمنموط   . اًم .. وٓ ُمتٓمٞم٦ٌم وٓ ُمتٕمٓمرة همػم اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم

 أيمثر أضمراً  أرادت إن وًمٙمٜمٝم٤م ،اًمرضم٤مل ضمرأ ُمثؾ ومٚمٝم٤م اعمًجد ذم صٚم٧م ًمق ومٝمل

 ،شمتٕمٚمؼ ُمِمٙمٚم٦م سمٞمحؾ هذا شهلـ ظمػمٌ  وسمٞمقِتـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :سمٞمتٝم٤م ذم ومٚمتّمكم

 ذم اًمرضم٤مل ومٞمزامحـ يٕمتٛمرن أو حيججـ طمٞمٜمام اًمٜم٤ًمء ،ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه٤م وشمٚمؽ

 ؟ذًمؽ قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ،اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم اًمنميٗملم احلرُملم ذم اعمًجديـ

 اًمٜمٌقي اعمًجد وذم ،احلرام اعمًجد ذم صالِتؿ أن فمٜمٝمؿ ،اًم٤ًمسمؼ سم٤معمٕمٜمك ضمٝمٚمٝمؿ

 إذا، يمذًمؽ ًمٞمس إُمر، ومٞمٝم٤م ٟمزًمـ اًمتل وسمٞمقِتـ ،ُمٜم٤مزهلـ ذم اًمّمالة ُمـ هلـ ظمػم

 ومّمالِت٤م سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا وم٤معمرأة ،صالة أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م

 ومّمالِت٤م اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اعمرأة صٚم٧م إذا يمذًمؽ ،أيمثر أو واطمد زائد أخػ سمامئ٦م

 وأيمثر واطمد زائد سم٠مخػ سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالِت٤م، ومريْم٦م: سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا ًمٙمـ ،سم٠مخػ

 .اهلل يِم٤مءه ُم٤م قمغم

 ؾئؾم ح٤م ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ٟمٕمٚمؿ يمام وهل ،اعم٤ًمضمد ذم هذا يم٤من إذا 

 وذ ،اعم٤ًمضمد اًمٌ٘م٤مع ظمػم» :أضم٤مب ُم٤مذا ،اًمٌ٘م٤مع وذ اًمٌ٘م٤مع ظمػم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف

 :سم٘مقًمف اًمٌٞمقت ذم اًمّمالة قمغم ًمٜم٤ًمءا حي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من إذا شإؾمقاق اًمٌ٘م٤مع

 ذيٗم٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام إرض سم٘م٤مع ُمـ سم٘مع أي وم٢من :ذًمؽ وسمٕمد شهلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»

 سمحرم اجل٤مُمٕم٦م يًٛمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اجلٝمٚم٦م سمٕمض ؾمامه٤م وإن ،وٟمٔمٞمٗم٦م
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271 

 ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م ًمٞمتٝم٤م ،اجل٤مُمٕم٤مت هذه يِمٌٝمقن ٕهنؿ :ظم٤مـمئ٦م ـمٌٕم٤مً  اًمتًٛمٞم٦م هذه ،اجل٤مُمٕم٦م

 واحلرم  اعمٙمل سم٤محلرم ًمٚمج٤مُمٕم٦م شمِمٌٞمٝم٤مً  سم٤محلرم أجش يًٛمقهن٤م ،اًمنمع أطمٙم٤مم قمغم

 .اعمدين

 اًمرضم٤مل وسملم سمٞمٜمٝمـ واًمٌٕمد وؾمؽمهـ اًمٜم٤ًمء حلِمٛم٦م حيت٤مط ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا 

 اًمٌ٘م٤مع ذ شمٙمـ مل نإ وهل ،ًمٚمج٤مُمٕم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم نف٠مؿم يٙمقن ومامذا ،اًمٌ٘م٤مع ظمػم ذم

 وًمٞمس، اًمٌ٘م٤مع ظمػم ُمـ ًمٞم٧ًم إىمؾ قمغم ومٝمل، اظمتالط ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘مع ح٤م يم٤مٕؾمقاق

 ظمػم ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗمّمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظَمٓم ف مم٤م وم٘مط هذا

 ي٠مذنَ  أٓ قمٚمٞمف وشمقضم٥م ،اًمٗم٘مٞمف اًم٤ٌمطم٨م اٟمت٤ٌمه شمًتدقمل أظمرى أؿمٞم٤مء هٜم٤مك سمؾ ،اًمٌ٘م٤مع

 احلدي٨م ُمثالً  ذًمؽ ُمـ ،ظمرآ ُمٙم٤من أي ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ٓظمتالطٍ  أبداً 

ضم٤مل صٗمقِف  ظمػم» :اعمٕمروف  اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم ،ظمره٤مآ وذه٤م ،أوهل٤م اًمر 

 واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم أوًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومّمؾ اًمٌ٘م٤مع ظمػم ذم طمتك شأوهل٤م وذه٤م ،ظمره٤مآ

 اًمٕمٙمس جيقز ٓ يمام ،صٗمقومٝمؿ ذم اًمرضم٤مل خي٤مًمٓمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ومال ،طم٤مؾمامً  ومّمالً 

 ذم شم٤مُم٤مً  ومّمالً  اًمًالم قمٚمٞمف ومّمؾ وم٘مد ،اًمٜم٤ًمء صٗمقف خي٤مًمٓمقا  أن جيقز ٓ ًمٚمرضم٤مل

 ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل يدي سملم واىمٗمقن وهؿ يّمٚمقن وهؿ ،اًمرضم٤مل سملم اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 صٗمقف ذ» :ىم٤مل سمؾ ،ِبذا يٙمتِػ  ومل ،اخلٚمػ ذم واًمٜم٤ًمء إُم٤مم ذم اًمرضم٤مل ومجٕمؾ

 اًمّمػ ُمـ ىمري٤ٌمً  ويٙمقن ،داٟمٞم٤مً  يٙمقن إظمػم اًمّمػ هذا ٕن :ح٤مذا شظمره٤مآ اًمرضم٤مل

 صٗمقف ذ ضمٕمؾ يمام ،اًمّمٗمقف ذ اًمرضم٤مل صػ آظمر ومجٕمؾ ،اًمٜم٤ًمء ُمـ إول

 اًمذي اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب إن  ، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هذا يُمؾه ، إول اًمّمػ هق اًمٜم٤ًمء

 وذم شم٠مؾمٞمًف ذم اًمٗمْمؾ ًمٙمـ  ،اح٤مدي٦م طمٞم٤مِتؿ ذم اًمٖمرسمٞمقن اؾمتٗم٤مده ،اإلؾمالم سمف ضم٤مء

 اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم» :ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ه٤مهق ديٜمٜم٤م إمم يٕمقد ،شم٘مٕمٞمده

 ِبذه طمتك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٙمتِػ  مل شظمره٤مآ اًمرضم٤مل صٗمقف وَذه  ،ظمره٤مآ

 اًمّمالة ُمـ ٟمتٝمكا إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء سمؾ ،اًمتٗم٤مصٞمؾ

 .ُهٜمَٞم ٦مً  ُمٙم٤مٟمف ذم ُمٙم٨م

 هق اًم٘مقل هذا نإ ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م وقمٚمامء :اًمرواة أطمد ي٘مقل 
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 رواة ٕطمد اًم٘مقل هذا نإ ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ  ،ؾمٚمٛم٦م أم وهل احلدي٨م هذا ًمراوي٦م

 اًمِم٤مرع ُمـ احلذر مت٤مم إمم شمٜمٌٞمف ومٞمف ومٝمق ،يم٤من ُم٤م وأج٤مًّ  ،اًمزهري اإلُم٤مم وهق احلدي٨م

 .هٜمٞم٦م ُمٙم٤مٟمف ذم ُمٙم٨م اًمّمالة ُمـ ؾمٚمؿ إذا يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،احلٙمٞمؿ

 ،اًمرضم٤مل ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء يٜمٍمف يمل ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إٟمام أنف ىرٟم يمٜم٤م :اًمراوي ىم٤مل 

 .اًمرضم٤مل ي٘مقم ذًمؽ سمٕمد ،اٟمٍمومقا  اًمٜم٤ًمء يمؾ ،اًمٓمريؼ ذم خيتٚمٓمقن ومال

 ،ؾمامه قم٤مزم ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٠مُمر ذع ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من إذا 

 ٟمحـ ٟم٘مقل ومامذا ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمام قمـ اجلٜمًلم إسمٕم٤مد ؾمٌٞمؾ ذم ،اًمدىمٞمؼ اًمتنميع هذا

 ومٝمذه ،إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمقضمد ٓ طمٞم٨م قمنم اخل٤مُمس اًم٘مرن وذم ،هذه اجل٤مُمٕم٤مت ذم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م مم٤م سم٠ميمٛمؾ شُمَتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ ؿمؽ سمال اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 .واطمدة ُمٗمًدة ي٘مع ٓ ًمٙمل :يمٚمٝم٤م اًمذرائع هذه اختذ هق ذًمؽ ُمع ،اًمًالم

 َوًَمَ٘مدْ  ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول ؾم٥ٌم ذم ،وهمػمه أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م اًمٖمرائ٥م وُمـ 

تَْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ُمـ رضمؾ ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م ﴾ اعْم

ة يرى يم٤من ٕنف :إظمػم اًمّمػ ذم اًمّمالة يت٘مّمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ذم شمّمكم مجٞمٚم٦م اُمرأ

 سمٓمفإ حت٧م ،هٙمذا ٟمٔمر ؾمجد ُم٤م إذا ،ٟمٔمرة خيتٚمس أن حي٤مول يم٤من ومٝمق ،إول اًمّمػ

ة شمٚمؽ ؤي٦مر ُمـ يتٛمٙمـ ًمٕمٚمف  أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ،اجلٛمٞمٚم٦م احلًٜم٤مء اعمرأ

 :وضمؾ قمز وم٘م٤مل ،اًمًامء ذم وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ وأنف ،وشمذيمػماً  شمرسمٞم٦م

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ﴾اعْم

 ىمد ومٞمام اًمٞمقم ٟم٘مقل ومامذا ،إـمٝمر اعمٙم٤من وذم إنقار اًمٕمٝمد ذم وىمع هذا يم٤من إذا 

 قمغم ؾمس١مشم مل اًمتل هذه ،اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٞمقم ٟم٘مقل ُم٤مذا ،وىمع ىمد ومٞمام ٟم٘مؾ مل نإ ي٘مع

 .طمرج وٓ طمدث وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شم٘مقى

 ،اًمٕمٚمؿ ذًمؽ ـمٚم٥م ذم اجلٜمًلم ُمـ ًمٙمالً  اًمدظمقل جيقز ٓ :ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ًمف أطمًـ هق اًمذي  ُمـ أطمداً  ٟمٜمّمح ٓ ،قملم ومرض وًمٞمس يمٗم٤مي٦م ومرض يٙمقن أن أطمقا

 جيقز ٓ ،اجلٜمًلم سملم آظمتالط شم٘مر ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ يٓمٚم٥م أن اجلٜمًلم
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 شمتٌٜم ك ضم٤مُمٕم٦م شمقضمد مل وًمق طمتك إًمٞمٝم٤م آٟمتامء ًمٚمِم٤مسم٤مت وٓ قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ًمٚمِم٤ٌمب

 وًمٚمرضم٤مل ضم٤مُمٕم٦م ومٚمٚمٜم٤ًمء ،واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم اًمتٗمريؼ ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ

 ٟمًٛمع يمام اًمقطمٞمدة هل ًمٕمؾ سمؾ ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم إٓ يقضمد ٓ هذا ،ضم٤مُمٕم٦م

 مت٤مُم٤مً  ُمٜمٗمّمٚم٦م ًمٚمٗمتٞم٤مت ظم٤مص٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم يقضمد ؾمٛمٕم٤مً  إٓ ذًمؽ قمٚمٛم٧م وُم٤م

 مم٤م احلؼ وهذا ،اعمج٤مل هذا ذم اًمًٕمقدي٦م اًمدوًم٦م ٦مطمٞمٓم مت٤مم وُمـ اًمِم٤ٌمن – أجش– قمـ

 يمـ وإن ًمقضمف، وضمٝم٤مً  اًمٗمتٞم٤مت ي٤ٌمذ ٓ دةًمٚمام اعمدرس إؾمت٤مذ أن قمٚمٞمف شمِمٙمر

 واعمٚم٘مل اعمدرس إؾمت٤مذ ذًمؽ ُمع وضمقهٝمـ قمغم يًدًمـ هٜم٤مك اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٗمتٞم٤مت

 أي ،يراهـ ٓ هق طمٞم٨م ُمـ يروٟمف اًمٗمتٞم٤مت وإٟمام اًمٗمتٞم٤مت أُم٤مم ي٘مػ ٓ هق ،ح٤مدشمف

 ،وأبداً  دائامً  ٟمِم٤مهد يمام ،اعمح٤مرضة هذه وشمٕمرض ،اعمح٤مرضة يٚم٘مل أو ،اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م

ه ،اًمًٕمقدي٦م ذم ُمٍم ذم اًم٘م٤مهرة ذم ُمثالً  يتٙمٚمؿ رضمؾ  يمذًمؽ ،هٜم٤م ُم٘مٞمٛمقن وٟمحـ ومٜمرا

 وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء ومٞمف اًمذي اعمٙم٤من ٟمٗمس ذم اًمدرس إًم٘م٤مء اعمدرس ي٤ٌمذ ٓ هٜم٤مك اًمٗمتٞم٤مت

 .اعمح٤مرض اًمرضمؾ يريـ اًمٜم٤ًمء ًمٙمـ ،ضُمُدر وراء ُمـ

ـْ  شم٠مثػم ًمف يٕمٜمل ؿمؽ سمال وهذا   وىمقع ُمع إؾمت٤مذ ومؿ ُمـ اًمٙمالم اهمؽماف طمٞم٨م ُِم

 صدد ذم أن٤م وهذا ،سمٚمٖمٜم٤م ىمد يمام أطمٞم٤مٟم٤مً  ورائف ُمـ يؽمشم٥م ىمد هذا يم٤من وإن ،قمٚمٞمف اًمٌٍم

 أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ :قمؼمة ومٞمٝم٤م ىمّم٦م شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ُم٘مدُم٦م ذم إيداقمف

ة سمقضمف يتٕمٚمؼ ومٞمام يتِمددون اًمًٕمقديلم م ومٞم٘مقًمقن ،اعمرأ  قمـ شمًٗمر نأ قمٚمٞمٝم٤م طمرا

مٌ  ٟم٘مقل ٤مُم٘م٤مًمٜم ًم٤ًمن يٙمقن نأ وٟمخِمك طم٤مًمٜم٤م ًم٤ًمن ٟمحـ ،وضمٝمٝم٤م  أن قمٚمٞمٙمؿ طمرا

 ذيمرٟم٤مه يمام ،إذع وهق إومْمؾ سم٠منف شم٘مقًمقا  أن ومحًٌٙمؿ ،اهلل طمرُمف ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  حترُمقا 

 ٓ سم٠من يِمٕمرين وهذا ،رأُّيؿ ٗمٚمًٗمقنيُ  ي٘مقًمقن ومٝمؿ ،اعمًٚمٛم٦م ةأ اعمر طمج٤مب يمت٤ميب ذم

 داره٤م ُمـ ظمرضم٧م اإذ ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ سمتحريؿ ىمقهلؿ ذم ذقمٞم٦م ،قمٜمدهؿ طمج٦م

م اًم٘مرص هذا ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم يم٤مٟم٧م وًمق ة شمٔمٝمره نأ قمٜمدهؿ طمرا  .اعمرأ

 ومٞمٝم٤م أو هل٤م ًمٞمس ،ٟم٤مهْم٦م همػم أدًمف سم٠مهن٤م يِمٕمرون أهنؿ ،أدًمتٝمؿ يدرس عمـ يٌدوا 

 نإ ُمٕم٘مقل ُمش :ي٘مقًمقن ،اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف ُم٤م وإمم  اًمرأي إمم يٚمج٠مون وًمذًمؽ :طمج٦م

 ومٜمحـ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة شمٌٞمح أن اًمنميٕم٦م
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 ح٤م :ًمٚمقشمد احل٤مئط ىم٤مل سم٤مب ُمـ ،ُمْمٓمريـ إٓ إًمٞمف ٟمٚمج٠م وٓ اعمٜمٓمؼ ِبذا ٟمج٤مِبٝمؿ

 .دىمٜمليُ  ُمـ ْؾ ؾم ىم٤مل ،شمِم٘مٜمل

ئع سم٤مٓؾمتدل قمجزوا ح٤م ،رأُّيؿ شمًٚمٞمؽ ذم يتٗمٚمًٗمقن ومٝمؿ   يٕم٘مؾ ٓ ا ىم٤مًمق ،سم٤مًمنما

 وم٘مٚمٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م هق اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ نأ ًمٚمٛمرأة يٌٞمح اًمنمع أن

 وىمد ،سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ شمرى أن هل٤م دمٞمزوا وٓ قه٤م ًقمٛمّ  وم٢مذا ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ

٤َم َي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف اوومنو ىم٤مًمقا  طمٞمٜمام هٙمذا أفمـ يمٜم٧م، ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  أن يم٤مدوا  َأُّيه

ِله    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  قمـ ىم٤مًمقا ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 واطمدة قملم ،قمٞمٜمتلم ُمش واطمدة قملم ،ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم زقمٛمقا  قم٤ٌمس سمـا

 يًٛمحقن يمٞمػ أؾمتٖمرب يمٜم٧م ،اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم هل٤م ؾمٛمحقا  سم٤مًمٕمٞمٜمتلم هل٤م ؾمٛمحقا  ُم٤م

 إمم أظمػماً  َأِصُؾ  يب وإذا ،اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ وهق اًمقضمف ُمـ واًمٕملم ،اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم

 .اًمقاطمدة اًمٕملم طمتك قمقرة يمٚمف اًمقضمف ىمقهلؿ وهق اًمٕمج٥م أقمج٥م

 سمٕمٞمٜمٝم٤م وًمق ،اًمٓمريؼ شمرى أن اعمرأة قمغم وطمرُمقا  اُمٜمٕمقا  إذاً  :هلؿ ىمٚمٜم٤م :اًمِم٤مهد 

 جيقز ومال اًمٓمريؼ شمرى أن إمم سمح٤مضم٦م هل ُم٤م يم٤من إذا ي٘مقًمقن وضمدٟم٤مهؿ طمتك اًمقاطمدة

 .واطمدة قملم وًمق شمٙمِمػ أن هل٤م

 أُم٤مم وضمقهٝمؿ يٙمِمٗمقا  أن ،اًمرضم٤مل متٜمٕمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ إذاً  :ىمٚمٜم٤م إظمػمة اخلٓمقة 

 اًمرضم٤مل ذم ُم٤م وم٠ممجؾ ،اًمقضمف اًمٜم٤ًمء ذم ُم٤م أمجؾ أنف يمام ٕنف :اًمٗمٚمًٗم٦م سمٜمٗمس اًمٜم٤ًمء

 وضمف إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ يمام :ي٘مقًمقن ُم٤م وطمؼ شم٘مقًمقن واٟمتؿ ،اًمقضمف أجْم٤مً 

 وضمف أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ ُمع ،اًمرضمؾ وضمف إمم شمٜمٔمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ومٙمذًمؽ ،اعمرأة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ  يٙمقن أن ،اًمٌمء إمم اًمٜمٔمر حتريؿ ُمـ[ يٚمزم ومال] قمقرة ًمٞمس ًمٚمٛمرأ

 هلؿ وم٘مٚمٜم٤م ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ ٕنف :ح٤مذا قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من وم٘م٤مًمقا  قمقرة

ة ُمـ اًمٜمٔمر قمٜمديمؿ جيقز ٓ ٕنف -أجْم٤مً – قمقرة اًمرضمؾ وضمف سم٠من ىمقًمقا  إذاً   إمم اعمرأ

 اُمرأة أن وهل ،اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م سمٚمٖمتٜم٤م طمتك سمٕمد ضم٤مء ُم٤م اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م صمؿ ،اًمرضمؾ وضمف

 شمره مل هل ،اًمتٚمٗمزيقن وراء ُمـ ُم٤مدشمف ذم اعمدرس إؾمت٤مذ قمِم٘م٧م اًمٓم٤مًم٤ٌمت ُمـ

 أن جي٥م اختذمتقه٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه طمتك اًمتٚمٗم٤مز وراء ُمـ رأتف وإٟمام  ،وضم٤مه٦م
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  ،اًمٗمتٜم٦م ذم ومقىمٕم٧م ،اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م ظمٚمػ ُمـ اًمرضمؾ إمم ٟمٔمرت اعمرأة ٕن متٜمٕمقه٤م

 ُمتزوج واعمحٌقب ،سمٞمٜمٝمام احل٥م – إيش – ووىمع ،اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م وراؾمٚمتف قمِم٘متف

 اًمتل شمٚمؽ ًممن ،ضمداً  ؿمديدة ٟمٗمًٞم٦م طم٤مًم٦م ذم شمٕمٞمش زوضمتف أن وهق ،أوٓد وًمف

 أن يًتدقمل ٓ ومذًمؽ ،هذا ُمثؾ وىمع إذا ٟم٘مقل ومٜمحـ ،وشمراؾمٚمف إًمٞمف ِتتػ دائامً  أطمٌتف

 ذًمؽ أضمؾ ُمـ ،ُمًتحٞمؾ أُمر هذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًم٤ٌمب هذا ؾمد ٕن :اهلل أب٤مطمف ُم٤م ٟمحرم

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ـْ  َيُٖمْمه  َوىُمْؾ ﴿ :وىم٤مل ﴾وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  ﴾.وُمُروضَمُٝم

 .سمٍمه يٖمض أن اجلٜمًلم ُمـ يمالً  أُمر ُمٙمِمقف رء ذم :ًوم٢مذا

 وؾمٞمٚم٦م نفأ ُمـ ذيمرٟم٤مه ح٤م :جيقز ٓ اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت دظمقل أن :ـؾف هذا مـ افشاهد 

١مال ذم يم٤من إذا أدري ُم٤م  ،اإلٟم٤مث وسملم اًمذيمقر سملم اًمٗمتٜم٦م ًمقىمقع   .صم٤مين رء اًًم

 . ؟اجل٤مُمٕم٦م ذم يدرس اًمذي اعمدرس راشم٥م :اًم٤ًمئؾ

س أن جيقز ٓ ٟمٗمًف اعمدرس :اًمِمٞم   . ؾم٤مسم٘م٤مً  احلدي٨م ضمٌٜم٤م ٕن٤م :ُيَدرِّ

 ... طمرم إذا اهلل إن ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمدراؾم٦م هذه دام ُم٤م ،صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا . ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 حت٘مؼ إذا إٓ ،ومٞمٝم٤م وُيَٕمٚمِّؿ اجل٤مُمٕم٦م هذه ُمثؾ يدظمؾ أن عمدرس جيقز ومال ،اهلل ُمٕمّمٞم٦م

 ...اًمٗمّمؾ

  (22: 34: 16/   272/  واًمٜمقر اهلدى)

 وإكاثاً  ذـقراً  ادختؾطة ادمشسات دم افدراشة حؽؿ باب

 ذيمقراً  اعمختٚمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ ذم ومتٞم٤ميمؿ سمٚمٖمتٜم٤م ،ؿمٞم  :اعمٚم٘مل

ٟمٜم٤م وسمٕمض ،وإٟم٤مصم٤مً   هذه ُمـ خيرج اًمذي إن: ًمٚمِمٞم  ىمٞمؾ ًمق أتّمقر أن٤م: ىم٤مل إظمقا

 مجٞمع يٕمٜمل ،ؿمٖمؾ أي ؿمٖمؾ ذم يٕمٛمؾ ،خمتٚمٓم٦م أظمرى إٓ يدظمؾ ًمـ اعم١مؾم٦ًم
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 ٟمٗمًف اًم٘م٤مٟمقن ًمذا ،ضمداً  ضمداً  صٕم٦ٌم احلرة وإؿمٖم٤مل ،خمتٚمٓم٦م يمٚمٝم٤م قمٜمدٟم٤م اعم١مؾم٤ًمت

 ومتٞم٤مه ؾمٞم٘مٞمد اًمِمٞم  أن أتّمقر: هق ومٞم٘مقل ،ضمداً  ؿمديد ورد أظمذ سمٕمد إٓ ِب٤م يًٛمح ٓ

 ومٞمٝم٤م يم٤من ٞم٨مطم ،اًمٙمٕم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة قمغم ىم٤مس صمؿ ،أوًٓ  هذا قمٚمؿ إذا

 .-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- شمٗمْمٚمقا . أقمٚمؿ واهلل ،ًمٞمٖمػمه٤م ؾمٌٞمالً  ًمف جيد وٓ إصٜم٤مم،

 .إًمٞمف اعمِم٤مر ذاك ٟمٔمر ذم أىمٞمده٤م أن يٜمٌٖمل اًمتل اًمٗمتقى هل ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .ي٘مقل هق :اعمٚم٘مل

 ومتقاي؟ هل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .خمتٚمٓم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم اًمتٚمٛمٞمذ دراؾم٦م ضمقاز قمدم ،اجلقاز سمٕمدم أومتٞمتؿ :اعمٚم٘مل

 .جيقز: أىمقل أن هق؟ ُم٤م وم٤مًم٘مٞمد. صحٞمح هذا ،صحٞمح هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 .ىمٞمداً  ًمٞمس هذا :اًمِمٞم 

 .شمٖمٞمػم هذا :اعمٚم٘مل

 .اإلًمٖم٤مء يٕمٜمل هق ومٝمؾ ،إًمٖم٤مءٌ  هذا :اًمِمٞم 

 .هق سمف يٗمتل ٕنف هذا: يٕمٜمل ممٙمـ :اعمٚم٘مل

 يٙمقن أن إُم٤م ،إًمٞمف شمِمػم اًمذي ٕن اًم٤ًمسم٘م٦م: يم٤معم٠ًمخ٦م مت٤مُم٤مً  هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞم 

 وم٤محلدي٨م إظمرى يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م يٙمقن أن وإُم٤م ،مر  حُم  آظمتالط أن ذم ُمٕمٜم٤م

 ُمـ يٌدو ومٞمام يمذًمؽ إُمر وًمٕمؾ ومم،إ يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،آظمر ـمقراً  ي٠مظمذ طمٞمٜمذاك

 .يمالُمؽ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 طمرم ُم٤م ٓؾمت٤ٌمطم٦م ِب٤م يتِم٨ٌم اًمتل اًميورة هل ُم٤م: ًمف ؾمٜم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞم 

 هٜم٤مك هؾ ،اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت هذه ُمـ خترج إذا إٓ يقفمػ ٓ أنف :اجلقاب اهلل؟
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 آظمر؟ قمذر

 .ذا هق :اعمٚم٘مل

 ًمٌٕمض أرضب أن٤م ،ذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر: ؾمٜم٘مقل -أجْم٤مً - ،ذا هق :اًمِمٞم 

 ،صٖمػمة قمرسم٦م يًقق دمده ،اًمًٞم٤مرات ُمقىمػ ُمـ ىمري٥م هٜم٤م رضمؾ: هٜم٤م اإلظمقان

 ومٞمٝم٤م يقوع اًمتل هذه ّمٖمػمةاًم اًمٕمرسم٦م وسمٞمًقق..اًمّمٖمػم اًمٓمٗمؾ ًمقوع أصٚمٝم٤م  يٛمٙمـ

 سمٞمًٛمقه ؿمق ُم٤مذا؟ يٌٞمع ومٝمق ؾمٓمح٤مً  هل٤م ومجٕمؾ ،أرسمع قمجالت هل٤م ،ره٤مـمقّ  ومٝمق اًمٓمٗمؾ

 .اعمر هذا

 شمرُمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمؽمُمس؟ سمـ يًٛمك ُم٤م شمٕمرف ،شمرُمس :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 !شمٕمرومف؟ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 رضمؾ وهق ،رزىمف هق هذا ،رزىمف هق هذا ،شمرُمس يٌٞمع هذا ،ضمداً  مجٞمؾ :اًمِمٞم 

 . اًمٕمٛمر ُمـ اخلٛمًلم ٟمحق يٛمٙمـ يمٌػم

 هذه ُمـ أيمؼم قمرسم٤مي٦م اًمِمت٤مء سم٠مج٤مم هٜم٤م اًمٌٜم٤مت ُمدرؾم٦م سمج٤مٟم٥م آظمر وأقمرف

 .اًمؼمد قمز ذم ه٤مه اًمٗمالومؾ؟ شمٕمرف ،اًمٗمالومؾ ومٞمٝم٤م ي٘مكم ،اًمٕمرسم٦م

 .ـمٕمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه :اًمِمٞم 

 .ـمٕمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ،ضمداً  ويمثػمة يمثػمة واًمٕمٞمش اًمرزق ٕؾم٤ٌمب ٟمفإ مج٤مقم٦م ي٤م أىمقل ،ـمٕمٛمٞم٦م :اًمِمٞم 

 أن -أجْم٤مً - اقمت٤مدوا ٟمدر ُم٤م إٓ اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم اًمٞمقم ؿم٤ٌمب» -أجْم٤مً - ًمٙمـ
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 أن ،اًمتقفمػ وراء ُمـ شمٜمت٩م اًمتل اًمٜمت٤مئ٩م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض هذا ،ًمٚمحٙم٤مم قمٌٞمداً  يٕمٞمِمقا 

 إٓ  يٙمـ مل ومٚمق ،ًمٚمدوًم٦م قمٌداً  يّمػم أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ،اًمدوًم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  اعمًٚمؿ يّمٌح

 ٟمٜمّمح أن ًمٙمٗمك ،قمٚمٞمف اشمٗم٘مٜم٤م اًمذي ،اعمحٔمقر ارشمٙم٤مب ُمٕمف يٙمـ ومل ،وم٘مط هذا

 :مرّ حُم  أصٚمف ؾمٌٞمالً  اختذٟم٤م إذا سم٤مًمؽ ومام ،اًمدوًم٦م وفم٤مئػ قمـ يٌتٕمد أن ،اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب

 .شاجلقاب هذا ،ًمٚمحٙم٤مم قمٌٞمداً  ُمقفمٗملم ًمٜمّمػم

 أيمؾ ُم٤م هلل احلٛمد أنف ًمِمٞمخٜم٤م سمف ٟمٗمخر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يٕمٜمل ٟمحـ ،ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٓمقاهمٞم٧م ُمقائد ُمـ

 . هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝمؿ أثٜمك وٓ ُمدطمٝمؿ وٓ ضم٤مُمٚمٝمؿ وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس وقمغم ،قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ :اًمِمٞم 

 .قمٜمٝمؿ اهلل أهمٜم٤مه ،اهلل ومْمؾ ُمـ إًمٞمٝمؿ ػًمّ زَ شمَ  يٕمٜمل وٓ وٓ وٓ وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 .واهلل أي :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ :اًمِمٞم 

 . اعمقىمػ ِبذا ؿمٞمخٜم٤م سمؽ ٟمٗم٤مظمر ومٜمحـ ،سمٛمِم٤مخيٝمؿ وم٤مظمروٟم٤م يٕمٜمل إن :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ ي٤ٌمرك اهلل :اًمِمٞم 

 ..اًمـ اعمقاىمػ قمـ ومْمالً  ُمقىمػ :ُمداظمٚم٦م

 .أظمرة وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمف ثٌتٜم٤ميُ  أن اهلل ٟم٠ًمل :اًمِمٞم 

 هٞمؽ طم٤ًمؾمٞم٦م ؿمقي٦م ًمف ،اعمديٜم٦م ضم٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر ؿمٞمخٜم٤م ُمرة هذا ،آُملم :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يٕمٜمل ،هلل إٓ..ٕطمد قمٌد ُم٤م أنف اًمِمٞم  ُمـ أقمج٥م ٤مُم أن٤م: ىم٤مل ،ٟم٤مطمٞمتٙمؿ ُمـ

 .يريدون يمام سمف يتحٙمٛمقا  ويم٤من اًمقفم٤مئػ هذه ذم شمقفمػ
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 .اًمث٤ٌمت اهلل ٟم٠ًمل :اًمِمٞم 

 (22: 19: 55/ 513/واًمٜمقر اهلدى)

 رؾض مع رضوري ظؾؿ فطؾب بقتفا مـ ادرأة خروج حؽؿ

 أهؾفا

ًمديـ ـم٤مقم٦م حلٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  أن اًمٌٜم٤مت ُمٜمع هل إومم ُم٠ًمختلم ذم اًمقا

 واًمده٤م اًمٌٜم٧م ومٕمّم٧م ،يتٕمٚمٛمقه أن اًمنمع أخزم ،رضوري قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م خيرضمقا 

 ؟اًمٌٜم٧م هذه طمٙمؿ ومام ،وظمرضم٧م

 . قم٤مصٞم٦م :اًمِمٞم 

 . اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ظمرضم٧م أهن٤م ٗمٝم٤مخيٗمّ  أو اعمٕمّمٞم٦م ؼمجَي  ُم٤م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 اًم١ًمال قمـ طم٤مد أن ؾم١ماًمؽ اصؼم ،اًمتخٗمٞمػ قمـ ؾم١ماًمؽ ًمٞمس :اًمِمٞم 

 قم٤مصٞم٦م ؿمؽ سمال ومٝمل ،واًمده٤م ًمرأي [خم٤مًمٗمتٝم٤م] إول ؾم١ماًمؽ اٟمتٝمك وم٢مذا ،إول

 ُمـ أن٧م شمتٙمٚمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م قملم ومرض ًمٞمس ًمٓمٚمٌف ظمرضم٧م اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ٕن ٤م:ًمقاًمده

  ؟سم٘مٚمٌؽ ٓإو ًم٤ًمٟمؽ

 .ؿمٞم  ي٤م رضوري ىمٚم٧م أن٤م: اعمدظمٚم٦م

 أجـ ،رضوري قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ظمرضم٧م ،اٟمتٌٝم٧م ُم٤م جيقز أن٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ؟ًمٚمٌٜم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميوري اًمٕمٚمؿ هذا

 . ؿمٞم  ي٤م اعمًجد ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟اعمًجد ذم سرِّ دَ يُ  اًمذي ُمـ اعمًجد ذم :اًمِمٞم 

 . واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قمٚمؿ قمٜمده قمٚمؿ ـم٤مًم٥م :اًم٤ًمئؾ

 خيتٚمػ اًمٕملم ومرض آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ !قملم؟ ومرض سم٤مًمذات هق اًمٕمٚمؿ هذا :اًمِمٞم 
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 هق ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م وؾم٤مئؾ ُمـ أن ُمقوقع ذم ذيمرٟم٤م ًمذًمؽ :آظمر إمم ؿمخص ُمـ

 وسمدأ ،اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ ٤مً يمت٤مسم ُم٤مؾمؽ إٟم٤ًمن أن ومروٜم٤م ًمق اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م هؾ يٕمٜمل ،اًم١ًمال

 حيي أن قمٚمٞمف ومرو٤مً  ًمٞمس ،ومٞمف احل٤مرضيـ إومراد ُمـ ومرد يمؾ يٙمقن ىمد ،ُمٜمف يدرس

 أظمر ومٝمذا إًمٞمف سمح٤مضم٦م وآظمر ،إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمس هق يٙمقن ىمد ٕنف :اًمدرس هذا

 أن وم٠من٧م ،أظمر سمخالف ،اًمٕمٚمؿ هذا يٓمٚم٥م أن قمٚمٞمف ومرض هق إًمٞمف سمح٤مضم٦م اًمذي

 إذا ،ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ ًمٙمـ ،أتّمقره٤م أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م ،ضمداً  وٞم٘م٦م صقرة زم شمّمقر

 قملم ومرض قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م زوضمٝم٤م إذن سمدون خترج ومت٤مة وشم٘مقل ؾم١ماًمؽ أن حتدد أن٧م

 شم٘مدر واًميورة ،رضوري زم شم٘مقل أُم٤م ،قم٤مصٞم٦م هل ًمٞمس طمٞمٜمئذٍ  ًمٜم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م

 هن٤مإ ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ ،قمٚمٞمف اجلقاب صٕم٥م هذا ،يمثػم ًمٙمالم شم٠مويؾ ومٞمٝم٤م ويّمػم ،سم٘مدره٤م

 ًمٞمس هذا ومٜم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م قملم ومرض هق ذقمل قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م أبٞمٝم٤م إذن سمدون ظمرضم٧م

 . قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٞمٜمل اًمٕمٚمؿ هذا حتّمٞمؾ شمرك ذم واًمده٤م ٓمٞمعشمُ  أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ ،إصمؿ

 (22: 31: 29/ 542/واًمٜمقر اهلدى)

 خمتؾطة جامعة دم ادرأة دراشة حؽؿ

 ضم٤مُمٕم٦م ذم شمدرس أن ُمٚمتزُم٦م ًمٗمت٤مة جيقز هؾ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٗمرد يمرد أو ُم٘مٕمد ذم دمٚمس أهن٤م ُمع اًمنمقمل، سم٤محلج٤مب ُمٚمتزُم٦م أهن٤م سمحج٦م خمتٚمٓم٦م

 وآًمتزام اهلل إمم ًمٚمدقمقة ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت شمدقمق أهن٤م وسمحج٦م اًمذيمقر، اًمِم٤ٌمب قمـ سمٕمٞمد

 يمٚمٞم٦م ُمثؾ ومٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م ُمـ شمًتٗمٞمد ٓ اًمٙمٚمٞم٤مت هم٤مًم٥م سم٠من أذيمريمؿ أن سم٠مس وٓ ِب٤م،

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمزراقم٦م اًم٘م٤مٟمقن

 ذم شمدظمؾ اًمتل إؾمئٚم٦م ُمـ يمٖمػمه هق اًم١ًمال هذا! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

ة هذا اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اإلؾمالُمٞم٦م همػم اًم٘م٤مقمدة  اجل٤مُمٕم٦م ذم شمدرس أن شمريد اُمرأ

.. اإلؾمالم إمم شمدقمق أن أضمؾ ُمـ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ سم٤مًمِم٤مسم٤مت، اًمِم٤ٌمب ومٞمٝم٤م خيتٚمط اًمتل

 شمٗمٞمد أن أضمؾ ُمـ ٟمٗمًٝم٤م حترق هل اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم ومٞمٕمقد اإلؾمالم إمم وشمدقمق شمتٕمٚمؿ

 ـمٚمٌٝم٤م ٕهن٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت: هذه ٓرشمٙم٤مب هل٤م ُمؼمر ٓ ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت شمرشمٙم٥م همػمه٤م،
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 قمـ اًمٜمٔمر شمٖمض طمتك قمٚمٞمٝم٤م، قملم ومرض هق ُم٤م إصؾ اًمٞمقم اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمؿ

 يٙمقن أن يٛمٙمـ هذا أنف: ي٘م٤مل ُم٤م ويمؾ قملم، ومرض سمٛمث٤مسم٦م ًمٞم٧ًم اًمتل إُمقر سمٕمض

 أن أفمـ أن٤م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل، ومرض

 ومٙمٞمػ ٟمٗمٕمف، ُمـ أيمثر رضره ُم٤م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمقم ُمـ يدرؾمقن اًمٞمقم اًمٓم٤مًم٤ٌمت

 !اإلؾمالم؟ إمم ًمٚمدقمقة وؾمٞمٚم٦م هذا يتخذ

 (22:42:19/ 4 – ضمدة ومت٤موى)

 فسامع أخقاتف حضقر دم خاهلا ابـ مع اخلافة ابـة جؾقس حؽؿ

 افدرس

 أظمقايت ُمع ومتجٚمس ،يٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ظم٤مًم٦م اسمٜم٦م زم: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم جيقز هذا ومٝمؾ ،اًمدرس ُمٜمل شمًتٛمع ًمٙمل ومتجٚمس.. اًمٜم٤ًمء

 .ذًمؽ ٟمحق أو أب أو يم٠مخ أُمره٤م وزم هٜم٤مك يم٤من إذا جيقز :اًمِمٞم 

 (22:52:54/ (ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ادختؾطة افدراشة افطافب ظذ ؾقف حيرم افذي افعؿر ضابط 

 ؾمـ طمتك ىمٚمٜم٤م ًمق. ًمألـمٗم٤مل اًمٕمٛمر حتدد هؾ ،اعمختٚمٓم٦م ًمٚمدراؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اعمٚم٘مل

 .خمتٚمط قمنمة احل٤مدي٦م

 ُمـ ومتٜم٦م هٜم٤مك يٙمقن أن ـاًمٔم قمغم يٖمٚم٥م ٓ طمٞم٨م ،اًمٕمٛمر أطمدد :اًمِمٞم 

 .آظمتالط

  (22: 26: 41/ 513/واًمٜمقر اهلدى)
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 أهؾف ـلحد افػتـة يؿـع مـ وجقد مع ادرأة تدريس حؽؿ

 ًمٙمـ ،قمٚمٞمف حمرُم٦م ًمٞم٧ًم ـمٌٕم٤مً  ،ًمف ىمري٦ٌم اُمرأة يدرس إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم  :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ جيقز هؾ ،أهٚمف ُمـ أطمد أو واًمدشمف ُمثؾ اًمٗمتٜم٦م يٛمٜمع ُمـ وضمقد

 ذم شمٙمقن أن جي٥م :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،أوًٓ  جيقز ٓ رمحَمْ  رضمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا  :اًمِمٞم 

 هذا سمٛمثؾ ٟمٜمّمح ُم٤م ًمذًمؽ ،ضمداً  قمزيزاً  يٙمقن يٙم٤مد هذا واًمٞمقم ،يم٤مُمؾ ذقمل طمج٤مب

 .اًمتدريس

  (22: 15: 49/   594/  واًمٜمقر اهلدى)

 بؾباس فؾتدريس خترج أن فزوجف يسؿح أن فؾرجؾ جيقز هؾ

 رشظل؟

 سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمتف يًٛمح هؾ ،اًمرضمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

   ذقمل؟

 وهؾ اًمتدريس؟ ُمٙم٤من أجـ ،يٜم٘مّمف ًمٙمـ سم٠مس ٓ يم٤مُمؾ هٜم٤م إذا اًم١ًمال :اًمِمٞم 

  ٓ؟ أم اًمرضم٤مل خت٤مًمط

 . اًمرضم٤مل خت٤مًمط ٓ :ُمداظمٚم٦م

  خت٤مًمط؟ ٓ :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  سمٜم٤مت؟ ؾم٦مرِّ دَ ُمُ  هل: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 . سمٜم٤مت ؾم٦مرِّ دَ ُمُ  ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  اًمرضم٤مل؟ ي٠متٞمٝمـ وٓ :اًمِمٞم 
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283 

 . اًمرضم٤مل ي٠متٞمٝمـ وٓ :ُمداظمٚم٦م

  هق؟ يمٞمػ اعمٕم٤مش وًمٙمـ ،ومٞمجقز اًم٘مٞمقد ِبذه يم٤من إذا :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

  راشمٌٝم٤م؟ ُمٕم٤مؿمٝم٤م :اًمِمٞم 

 . اًمقزارة ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 راشمٌٝم٤م؟ :اًمِمٞم 

 . اًمقزارة ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 . اًم١ًمال هذا ًمٞمس ٓ :اًمِمٞم 

  ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  هق؟ أو أن٧م أم هل ،سمف يتٛمتع ُمـ ،راشمٌٝم٤م :اًمِمٞم 

 . وزوضمٝم٤م هل :ُمداظمٚم٦م

 .وزوضمٝم٤م هل :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  راوٞم٦م؟ وهل :اًمِمٞم 

 . راوٞم٦م وهل :ُمداظمٚم٦م

  أوٓد؟ هل٤م ًمٙمـ ،اًمنموط ِبذه سمذًمؽ سم٠مس ٓ! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 . أوٓد هل٤م :ُمداظمٚم٦م

  ؿم١موهنؿ؟ قمغم ي٘مقم ُمـ :اًمِمٞم 

ًمد :ُمداظمٚم٦م  . ـمٌٕم٤مً  اًمقا



   ٓظمتالطاخلٚمقة وا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 . أي٦م اٟمٕمٙم٧ًم هٜم٤م :اًمِمٞم 

  ح٤مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 . اإلهلل اًمٜمٔم٤مم قمٙمًتؿ وم٤مٔن ،داظمٚمٞم٦م وزيرة واًمزوضم٦م ،ظم٤مرضمٞم٦م وزير اًمقاًمد :اًمِمٞم 

 !اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمزوج هق اًمذي ،اخل٤مرضمٞم٦م وزير يّمٌح يقم ي٠ميت ظم٤مئػ أن٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 . اخل٤مرضمٞم٦م وزيرة هل شمّمٌح ،ؿٚمِّ ٕمَ وشمُ  خترج اًمتل وهل ،ويٙمٜمس يٓمٌ 

 . اًمداظمٚمٞم٦م وزير يٌ٘مك وهق :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ ،اإلهلل ًمٚمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ٙمؿوطمِ  ؿم١مون ظمٚم٘مف ذم وهلل ،سم٤مًمٕم٘مؿ اسمتكم ىمد يم٤من أو ،اًمزواج أول ذم يم٤من ًمق أُم٤م :اًمِمٞم 

 !اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م ،اًمٌٜم٤مت ِب٤م اهلل ومٞمٜمٗمع اًمرضم٤مل خت٤مًمط وٓ ،ُمٚمتزُم٦م ُمتحج٦ٌم وهل :اًمِمٞم 

 ٘مؼحُي  أن اًمرضمؾ قمغم وجي٥م ،أوٓده٤م شمرسمٞم٦م قمغم شم٘مقم أن ومٞمج٥م ،أوٓد هل٤م وهٜم٤مك

 رب ىم٤مل وًمذًمؽ ،ًمٚمرضم٤مل وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اًمدار ،اًمدار ظم٤مرج سمٕمٛمؾ ي٘مقم سم٠من ،وزارشمف

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ ﴿  ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَم   وأي٦م[ 33:إطمزاب﴾ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 ،إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج وشمتؼمج خترج ٓ وم٘مد ،يٜمٗمٙم٤من وىمد يتالزُم٤من ىمد ٙمامنطُم  ومٞمٝم٤م

 سمٕمض ي٘مقل يمام اعمرأة ذم وم٤مٕصؾ ،٦مٚمحّ ُمُ  طم٤مضم٦م سمدون أو رضورة سمدون خترج وًمٙمٜمٝم٤م

 وأن ،اًمؼموز اًمرضم٤مل وذم اجلٚمقس اًمٜم٤ًمء ذم إصؾ: ح٘م٘ملماعمُ  اًم٤ًمًمٗملم اًمٕمٚمامء

 واىمع قمـ ومْمالً  ،اًمٓمٞم٦ٌم اعمقاصٗم٤مت سمٕمض ومٞمف اًمذي ،اًم١ًمال هذا ذم أي٦م شمٜمٕمٙمس

 يمٚمف وهذا ،واعمّم٤مٟمع اعمٕم٤مُمؾ وذم اًمدوائر ذم يٕمٛمٚمـ طمٞم٨م ،اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم

 .اًمنمع ظمالف
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 قمـ شتِّ ومَ  وأن٧م ،دارك شمٚمزم أن ومٛمره٤م ،وزوضمؽ ٟمٗمًؽ قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إن: إذاً 

 ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م غٌٚمشمُ  سم٠من أيمٚمٗمؽ وأن٤م ،ومٌٚمٖمف ًمؽ ص٤مطم٥م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م وإن ،ًمؽ قمٛمؾ

 .اًمٌالغ إٓ قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م

 (22: 18: 32/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أهؾفا؟ إخبار بدون وافدظقة اخلر ظؿؾ فؾؿرأة جيقز هؾ

ة أؾمت٤مذٟم٤م يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م  اًمدقمقة أو ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًمقمدة اخلػم قمٛمؾ وشمريد ،اُمرأ

 أهٚمٝم٤م؟ إظم٤ٌمر دون هل٤م جيقز هؾ ،يمذًمؽ

ة :اًمِمٞم   ُمتزوضم٦م؟ شم٘مّمد اُمرأ

 .آصمٜمتلم سملم ٟمجٛمع: يٕمٜمل ،ـمٌٕم٤مً  ُمتزوضم٦م همػم أو ُمتزوضم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ،ُمتزوضم٦م همػم أو ُمتزوضم٦م ،ضمقاسمف ًمف ؾم١مال يمؾ! أظمل ي٤م ؾم١مال وذاك ؾم١مال هذا :اًمِمٞم 

 .زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،ُمتزوضم٦م يم٤مٟم٧م إذا ؾمٜم٘مقل

 ؾمٌؼ وم٘مد أب هل٤م يم٤من وم٢من ٓ؟ أم أب هل٤م: وم٠ًمىمقل ُمتزوضم٦م همػم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .هل٤م ومٞمجقز أب هل٤م ًمٞمس يم٤من وإن ،اجلقاب

 أؾمت٤مذٟم٤م؟ سم٤مًمدقمقة :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمدقمقة؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 طمتك ،ِبـ ودمتٛمع سمٞمقِتـ إمم اًمٜم٤ًمء إمم شمذه٥م: يٕمٜمل قملدّ شمَ : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٛمٞم٦م ظمٚمٗمٞم٦م ُمثالً  هل٤م اًمٜم٤ًمء ه١مٓء ُمـ شمٙمقن ممٙمـ قملدّ شمَ 
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286 

 ومال ،سمٕمٚمؿ وشمتٙمٚمؿ ،وُمتجٚم٦ٌٌم ُمتًؽمة خترج يم٤مٟم٧م إن ،يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء :اًمِمٞم 

 أن دون ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم وشمدقمقهؿ ،ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت سمٞمقت إمم شمذه٥م أن ُمـ سم٠مس

 .اًمتٌٚمٞمغ مج٤مقم٦م يمٛمالسم٤ًمت ُمالسم٤ًمت هٜم٤مك يٙمقن

  (.:. 48: 46/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

  خؾقة؟ يؽقن هؾ امرأة مـ بلـثر افرجؾ اجتامع

ة ُمـ سم٠ميمثر سم٤مضمتامقمف اًمرضمؾ هؾ :اًم٤ًمئؾ  اضمتٛمع إذا ،ظمٚمقة شمٙمقن ٓ اُمرأ

 ؟ظمٚمقة شمٙمقن ٓ صمالث أو سم٤مُمرأتلم

ة آظمتالء سم٠من  اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ُمـ قمٚمٛمٜم٤م إذا :اًمِمٞم   ؾمد سم٤مب ُمـ يم٤من سم٤معمرأ

 اًمٌٞم٤من وقء قمغم اجلقاب ي٠ميت ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب ،اًمٗمتٜم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ أي ،اًمذريٕم٦م

 ،اًمٗمتٜم٦م حتّمؾ ٓ أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أنف سمحٞم٨م اًمٙمثرة ُمـ اًمٜمًقة يم٤مٟم٧م إذا ،اًم٤ًمسمؼ

 ومٞمام وهذا ،اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت اًمٜمًقة شمٙمقن أن سمنمط وًمٙمـ جيقز طمٞمٜمئذٍ 

ةا يمؾ ُمـ حت٘مٞم٘مف ممٙمـ همػم أفمٜمف  .اعمجٚمس ذًمؽ ذم شمٙمقن ُمرأ

  (22: 28: 23/   563/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾرضورة خادمة اشتؼدام

 ي٘مقم أطمد وٓ ُمرض ،ضمداً  صٕم٦ٌم طم٤مًم٦م ذم زوضمتل[ ٕن سمخ٤مدُم٦م أتٞم٧م]: اعمتّمؾ

 .سم٠موٓدي

 .اهلل قم٤موم٤مه٤م :اًمِمٞم 

 أن٤م ،اًمٌٞم٧م ذم قمٜمدٟم٤م شم٤ٌمت أب٘مٞمٝم٤م أن زم جيقز هؾ ٤مًم١ًمال،وم ،آُملم مهللا: اعمتّمؾ

 سم٤مًمٚمٞمؾ وشمذه٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر شم٠ميت شمٙمقن إٟم٤ًمٟم٦م وضمدت ُم٤م ٕين ،اعم٠ًمخ٦م هذه ُمـ ُمتحرج

 . يٕمٜمل
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287 

 سمٚمدك؟ ُمـ وهل :اًمِمٞم 

 .اًمٓم٤مئػ ُمـ ،ٟمٕمؿ اًمٌٚمد ُمـ: اعمتّمؾ

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .إوم٤مرىم٦م ُمـ: اعمتّمؾ

 .ُمتحج٦ٌم وهل :اًمِمٞم 

 .أراه٤م ُم٤م ،إـمالىم٤م قمٚمٞمٝم٤م أيمِمػ ُم٤م ٓ ،ٓ: اعمتّمؾ

 .شمراه٤م ُم٤م يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝم٤م أيمِمػ ُم٤م أن٤م أره٤م ُم٤م أن٤م: اعمتّمؾ

 دارك؟ ذم ختدم ًمٞم٧ًم هل ،أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 .سمغم ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

 .شمراه٤م أن إٓ يٛمٙمـ وٓ ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .يٛمٙمـ ٓ ،ٓ: اعمتّمؾ

 .يٛمٙمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .أره٤م أن يٛمٙمـ ٓ: اعمتّمؾ

 أن٧م ًمٙمـ ،قمٜمدك شم٤ٌمت أن جيقز سم٠منف وم٤مجلقاب ،ضمدًٓ  شم٘مقل سمام ؾمٚمٛم٧م إذا واهلل :اًمِمٞم 

 ،ومٞمٝم٤م أتٞمتؽ اًمتل دارك أو ،أن٤م داري ُمثؾ داراً  أتّمقر ٓ وأن٤م ،اًمٜمص ىمدر قمغم اًمٗمتقى سم٠من شمٕمٚمؿ

ت٦م يراه٤م أن يٛمٙمـ وٓ ختدم ظم٤مدم وومٞمٝم٤م رضمؾ ومٞمٝم٤م  شم٘مقل ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  ًمٙمـ ،ُمًتحٞمؾ ؿمٌف هذا اًٌم

 ٠منّمحؽوم أن٤م أُم٤م ،ُمًئقًمٞمتؽ قمغم وهذا شمراه٤م ٓ أنؽ دام ُم٤م ،قمٜمدك شم٤ٌمت أن جيقز ًمؽ: أىمقل

 خم٤مًمٗم٦م ذم شم٘مع أن شمتح٤مؿمك وسمذاًمؽ ،أظمرى زوضمف ،شمتزوج نسم٠م وأنّمحؽ ِب٤م، شم٠ميت ٓ سم٠من

 شمٕمرومف أن٧م اًمٌمء وهذا اًمًالم قمٚمٞمف هديف ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤مه ُم٤م ُمـ سمٌمء سمذيمرك وسمٕمديـ ،ًمٚمنموع

ؿمٞم٤مء سمٕمض طمرم ،احلٙمٞمؿ اًمنمع أن ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمذيمرى هل وإٟمام  ٕهن٤م ًمٞمس ٕا
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 ،اخل٤مدم هذه شمرى ٓ اٟمؽ شمرى ىمد وم٠من٧م ،سمٕمد ومٞمام رضر إمم شم١مدي ٕهن٤م وإٟمام،  سمذاِت٤م ُميه

 ًمٙمـ ،ؿمٝمريـ ؿمٝمر ،مجٕمتلم مجٕم٦م يقُملم يقم ُمٕمؽ يٛمٌم ىمد هذا وًمٙمـ ،قمٜمدك وضمقده٤م ـمٞمٚم٦م

 اًمنم ٕنف ،آظمره وإمم وُمٕمؽ سمج٤مٟمٌؽ دمٚمس أن ورسمام شمراك وأن شمراه٤م أن ؾمتْمٓمر ،ذًمؽ سمٕمد

 وهٙمذا ،يٜمٝمٛمر صمؿ ىمٓمرة اًمٖمٞم٨م وم٠مول ،اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م، ىمديامً  ىمٞمؾ يمام

 ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فطمٔم آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »وىم٤مل تٕمٛمدةاعم اًمٜمٔمرة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم

 شم٠ميت نسم٠م أنّمحؽ ُم٤م وًمذاًمؽ احلدي٨م، آظمر إمم.. شاًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف

 أنؽ وسمخ٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أُم٦م ؾمقاد ُمـ شمٙمثر وأن شمتزوج سم٠من أنّمحؽ وإٟمام، هذه ٦مسم٤مخل٤مدُم

 ُمثؾ ذم يم٤من ـسمٛم ٓإ اًمزواج، ذم اًمتثٜمٞم٦م ذقمٞم٦م يرون ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض ٕنف ،ُمٕمذور

٥ٌم يٕمٜمل ،أن٧م اوٓمرارك ُمر ًمٙمـ ،زوضمتؽ ُمرض سًم  هدي وُمـ ،ذًمؽ ُمـ أوؾمع ٕا

 يتزوضمقا  أن اًمٜم٤مس ٙمؾًم ُمِمجٕم٤مً  ًم٧ًم أن٤م يمٜم٧م وإن واطمدة، ُمـ سم٠ميمثر يتزوضمقا  أن اًمًٚمػ

٤مد ،واًمث٤مًمث٦م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ومم هٙمذا ووٕمؽ أن وًمٙمـ ،ظمرهآ إمم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وم٤ًمد اًمزُم٤من ًمٗم  ٕا

 .وإي٤مك ُّيديٜم٤م واهلل إًمٞمؽ ٟمّمٞمحتل هذه أظمرى اُمرأة شمتزوج وأن سم٤مخل٤مدم شم٠ميت ٓ أن سمؽ

 .عم٠ًمختل واإليْم٤مطم٤مت اًمتقوٞمح٤مت قمغم أضمٞم٥م أن زم: اعمتّمؾ

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 هل إٟمام سم٤مؾمتٛمراري٦م ُمريْم٦م هل ًمٞم٧ًم ُمريْمف زوضمتل ىمٚم٧م قمٜمدُم٤م: اعمتّمؾ

 .وٓدة ووع سمح٤مًم٦م

 ؟سم٤مخل٤مدم شم٠ميت ٓ أن قمٚمٞمؽ أوضم٥م هذا إذا :اًمِمٞم 

 واطمدة، هذه زواجًمٚم وٟم٦ماعم١م قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: أوًٓ ...  ّمدك،ىم ومٝمٛم٧م: اعمتّمؾ

 .ُم١مىم٧م ُمرأ هذا أن: صم٤مٟمٞم٤مً 

 . اهلل يرمحؽ :اًمِمٞم 

 أنؽ يٛمٙمـ ٓ اٟمف: شم٘مقل أن٧م ،أره٤م ٓ أين اًمث٘م٦م مت٤مم واصمؼ إُمر هذا ذم: اعمتّمؾ

 اًمًٗمرة وُمد اًمٓمٕم٤مم يم٢مطمْم٤مر ،اًمٕم٤مُم٦م هل اخلدُم٦م ًمٞم٧ًم وًمٙمـ ختدم وأن شمره٤م ُم٤م

 سم٘مٞم٦م أُم٤م ،اًمٜم٤ًمء وسمِم١مون سم٤مًمٌٞم٧م ظم٤مص٦م أُمقر هل إٟمام ،ٓ ،ويمذا إواين وؿمٞمؾ
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 .وىمدرِت٤م ـم٤مىمتٝم٤م وطم٥ًم زوضمتل ُمـ حيي ومٝمق وهذا اًمٓمٕم٤مم

 .زوضمتؽ ُمع شمٕمٞمش سمده٤م ُم٤م هل :اًمِمٞم 

 .ُمٕمٝم٤م شمٕمٞمش ٟمٕمؿ هل: اعمتّمؾ

 شمًت٠مذن؟ سمدك زوضمتؽ قمغم شمدظمؾ ًمؽ ي٘مقل ح٤م ،أن٧م ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

  أجف؟ وإٓ هل خترج آؾمتئذان وطملم :اًمِمٞم 

 .اًمٌٞم٧م ُمـ ُمٜمٕمزًم٦م ضمٝم٦م ذم وأيمقن ُمٜمٕمزًم٦م همروم٦م ذم شمٙمقن: اعمتّمؾ

 ذم هذا، ُمٕمؽ احلدي٨م أـمٞمؾ ُم٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم ،آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمام هذا :اًمِمٞم 

 أُمر وهذا ،وُمٕمت٤مدة ؾمٝمٚمف يٕمٜمل إُمقر سمتّمػم اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ ،يّمػم هٙمذا إُمر أول

 ُم٤م أن٤م ًمٙمـ سمٛمّمٚمحتؽ أدرى طم٤مل يمؾ قمغم وم٠من٧م ،اًمٜم٤مس ـم٤ٌميع ُمـ ُمٕمروف

 .أنّمحؽ

 (22: 12: 25/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلادمات اشتؼدام حؽؿ

 . حمرم دون سمخ٤مدُم٦م ي٠متقن ،ؿمٞم  ي٤م ًمألؾمػ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم :ُمداظمٚم٦م

 ..شمًجٞمالت قمٜمدٟم٤م ومٞمف هذه :اًمِمٞم 

 . سمحج٩م حيتجقن ٓ ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

: ي٘مقًمقن وًمٙمـ ،ؾم٤مىمط رء هذا ـمٌٕم٤مً  ،رضورة ؿمٞم  ي٤م: ومٞم٘مقًمقن :ُمداظمٚم٦م

 شمٌٕم٨م قمٜمدُم٤م ،اًمراشم٥م يٕمٓمٞمٝم٤م اًمتل اخل٤مدُم٦م هذه أن ،قمٚمٞمٝم٤م شمٜمٌٜمل ُمّمٚمح٦م هٜم٤مك

  احلج٦م؟ ِبذه رأجؽ ومام ،اًمٗم٘مر ي٘متٚمٝمؿ ىمد أن٤مس أطمٞمل وم٠من٤م ،يم٤معمٚمقك يٕمٞمِمقن ٕهٚمٝم٤م
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 يقضمد أٓ ،ُمٕمٜمقي٦م ُمٞمت٦مً  ٟم٤مؾم٤مً  ًمٞمٛمٞم٧م ،اًمٗم٘مر ي٘متٚمٝمؿ ىمد ٟم٤مؾم٤مً  حيل وهؾ :اًمِمٞم 

ر   اًمٜم٤ًمء؟ هذه اؾمتخدام ُمـ أرضا

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ،اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع :وم٢مذاً  ،ذًمؽ يٜمٙمروا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ :اًمِمٞم 

 خم٤مًمٗم٤مً  طمٙمامً  يًٚمؽ أن يريد ،اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من وؾم٤موس ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا

 وراء ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م قمٛمداً  يتٜم٤مؾمك هق صمؿ ،ُمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م أن يتّمقر ُٕمقر ًمٚمنميٕم٦م

 وًمذًمؽ ،اًمٌٞم٧م هذا قمـ اًمٌٕمٞمديـ قمـ ومْمالً  ،ُم٤ٌمذة اًمٌٞم٧م أهؾ ذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ

 اعمٗمًدة دومع أن ،اجلقهري٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ووٕم٧م أن اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف مت٤مم ُمـ ومٙم٤من

 .اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ

 اًمٕمقرات قمغم ـمالعا ُمثؾ ُمـ ،اًمنميٕم٦م خت٤مًمػ أُمقر هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق هذا 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع واىمٕم٦م يمٚمٝم٤م أُمقر وهذه ،ًمٚمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مس سمٕمض وشمٕمرض ،اعمحرُم٦م

 ،شمٜمتٝمل شمٙم٤مد ٓ أجْم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م واجلقاب ،شمٜمتٝمل ٓ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٤مًمِمٌف :وًمذًمؽ 

 اًمتل اًمٜم٤مس سمٕمض وؾم٤موس ييٟم٤م وٓ ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٟمٚمتزم أن ٟمحـ ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ،ومٞمف جيقز ٓ أنف ذقم٤مً  ُمٕمٚمقم هق ُم٤م دم٤مه يٚم٘مقهن٤م

  (22: 36: 22/ 337/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبققت دم وافرجال افـساء مـ اخلدم وجقد حؽؿ

 ُمـ اخلدم وضمقد وهل ِب٤م، سمٚمٞمٜم٤م اًمتل اًمٌٚمٞم٦م ذم ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أومتقٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًميورة سمحج٦م[ يًت٘مدُمقهنؿ] طمٞم٨م سمٞمقشمٜم٤م، ذم اًمٙمٗم٤مر وُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمء وُمـ اًمرضم٤مل

 أُمث٤مل وسمخ٤مص٦م اًمٌالد سمٕمض ِب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اعمّم٤مئ٥م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم هذه :اًمِمٞم 

 أُم٦م ًمٙمؾ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اح٤مل، سمٙمثرة ومٞمٝم٤م اسمتٚمٞمتؿ اًمتل سمالديمؿ

 هذه اهلل ٟمٕمٛم٦م ي٘م٤مسمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اهلل أنٕمؿ ُمـ قمغم جي٥مش اح٤مل أُمتل ومٗمتٜم٦م ومتٜم٦م،

 .وزضمر هنك قمٜمف قمام وآٟمتٝم٤مء أُمر ومٞمام وضمؾ قمز اهلل ـم٤مقم٦م هق واًمِمٙمر سم٤مًمِمٙمر
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 ًٓ ة سمٞمتف يدظمؾ أن اعمًٚمؿ ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ: أو  هذه ٕن ذًمؽ ظم٤مدُم٦م، يم٤مومرة اُمرأ

 اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة أن شمٕمٚمٛمقا  أن وجي٥م اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة قمقرة قمغم ؾمتتٓمٚمع اًمٙم٤مومرة

 اعمرأة أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال اًمرضمؾ، يمٛمٜمزًم٦م هل اًمٙم٤مومرة اعمرأة دم٤مه

 أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ومٛمـ وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص إٓ ظم٤مدًُم٤م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٙم٤مومرة

 إن أقمت٘مد ومٞمام ضمًدا صٕم٥م هذا اعمخدوُم٦م، اًمًٞمدة اًمدار رسم٦م قمغم اًمقاضم٥م هذا يٗمرض

 ذًمؽ قمرومتؿ وإذا اًمٙم٤مومرة، اعمرأة اؾمت٘مدام جيقز ٓ ًمذًمؽ واىمٕمًٞم٤م ُمًتحٞمؾ إٟمف أىمؾ مل

 قمغم ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ جيقز ٓ اًمٙم٤مومر اًمرضمؾ.. جيقز ٓ اًمرضمؾ اؾمتخدام أن قمرومتؿ

٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال: ﴿سم٘مقًمف ًمألوٓد شم٠مديٌف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ُمٞمزان  شَمٜمَْٝمْرمُهَ

ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  ء﴾ ]يَمِرياًم  ىَمْق  ومٜمٝم٤مه اًمقًمد أدب ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يم٤من وم٢مذا [23:اإلها

 ييِب٤م أو ييسمف أن قمـ يٜمٝم٤مه أنف أومم ومٛمـ أف،: سمٙمٚمٛم٦م واًمدشمف أو واًمده ي٘م٤مسمؾ أن

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق إوًمقي سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٕمٚمامء قمٜمد يًٛمك هذا سمٙمػ،

ة اؾمت٘مدام جيقز ٓ يم٤من وم٢مذا  اعمرأة قمقرة ُمـ رء قمغم ؾمتٓمٚمع ٕهن٤م اًمٙم٤مومرة: اعمرأ

 اؾمتخدام أجًْم٤م ذًمؽ وٟمحق اًمٙم٤مومر، اًمرضمؾ اؾمت٘مدام جيقز ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ اعمًٚمٛم٦م

ة أن سم٤مًمتجرسم٦م أجًْم٤م ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اعمًٚمؿ: اًمرضمؾ  ُمع وشمت٤ًمُمح شمت٤ًمهؾ اًمًٞمدة اعمرأ

 أطمد ذم ُم٤م: وهمػمه٤م اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم ي٘م٤مل ويمام ُمًٚمؿ، رضمؾ هق اًمذي اخل٤مدم

 ِب٤م ومٞم٘مقد ًمٚمًٞم٤مرة ؾم٤مئً٘م٤م اخل٤مدم هذا يٙمقن ىمد صمؿ وومٞمٜم٤م، ُمٜم٤م وهذا ظم٤مدُمٜم٤م هذا! همري٥م

 ذم حتّمؾ اًمتل اًمٗمتـ حتّمؾ صمؿ سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من جيري ورسمام ومٞمٝم٤م، ِب٤م وخيٚمق اًمًٞم٤مرة

 أن ًمٚمزوضملم سمد وٓ يم٤من إذا إؾمالُمًٞم٤م، جيقز ٓ يمٚمف هذا ًمذًمؽ اًمٌالد، سمٕمض

 اعمرأة ومتٜم٦م ُمـ أىمؾ ِب٤م اًمٗمتٜم٦م ٕن ُمًٚمٛم٦م: شمٙمقن أن ُمـ سمد ومال اُمرأة يًتخدُمقا 

 .اًمٙم٤مومرة

 (22:41:55/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 ادشغؾ دم افبـات ظؿؾ حؽؿ

 ُم٤م ،اًمٌٜم٤مت ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم...اعمِمٖمؾ ذم اًمٌٜم٤مت ًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: أؾم٠مل أن أريد

م أو احلالل أو اجل٤مئز همػم أو اجل٤مئز أو اًمٌديؾ أو اًمٓمري٘م٦م هل  قمغم ٓزم اًمذي احلرا

 ؟يتٌٕمف أن اإلٟم٤ًمن

 قمٜمدك؟ يٕمٛمٚمقن ُم٤مذا ،اًمٌٜم٤مت ه١مٓء :اًمِمٞم 

 .قمٛمالً  ي١مدون اًمٌٜم٤مت هذول :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ؟ ٟمققمٞم٦م هل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .شمٓمريز،شمٗمّمٞمؾ،ظمٞم٤مـم٦م :ُمداظمٚم٦م

 :زاويتلم ُمـ ؾم١ماًمؽ إمم ٟمٜمٔمر ٟمحـ: أوًٓ  :اًمِمٞم 

 .اًمٌٜم٤مت هذه سمف شم٘مقم اًمذي اًمٕمٛمؾ ٟمققمٞم٦م: إومم اًمزاوي٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م وذم ،اًمزاوي٦م ذم هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ ؾم١مال آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م أن٧م

 أؿمٞم٤مء ذم ،سمٞمٕمٝم٤م ُم٤ٌمح أؿمٞم٤مء ذم ،إؿمٞم٤مء هذه يٌٞمٕمقن اًمذيـ ه١مٓء أن ،ًمٚمٌقشمٞمؽ

 .حمرُم٦م

 .صٜمٕمف حمرم وسم٤مًمت٤مزم ،سمٞمٕمف حمرم اعمحرم وم٤مًمٌمء 

 ومٕمٛمٚمٝمـ ،ذقم٤مً  ضم٤مئزة أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقا  أن٧م سمتقضمٞمٝمؽ اًمٌٜم٤مت هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا 

 ،حمرم قمٛمٚمٝمـ يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  ،ذقم٤مً  ضم٤مئزة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقن يم٤مٟمقا  وإن ،ضم٤مئز

ومؽ قمٛمٚمٝمؿ ٕن ُم١ماظمذ: أن٧م وسم٤مًمت٤مزم  ،راقمٞمٝمـ وم٠من٧م ،قمٜمٝمؿ اعم١ًمول أن٧م سم٢مذا

 .إول اجل٤مٟم٥م هذا. شرقمٞمتف قمـ ُمًئقل ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ»: ي٘مقل واًمرؾمقل

 اًمرضم٤مل اظمتالط ومٞمف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من يم٤من وم٢مذا ،اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من إمم ٟمٜمٔمر: اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م

ُمر ومٞمٙمقن ،سم٤مًمٌٜم٤مت ٜم٤مت شمٔمؾ أن أومم هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ،ضم٤مئزاً  ٕا  ٟمٗمس ويٕمٛمٚمـ ،سمٞمقِتـ ذم اًٌم

ضم٤مٟم٥م ًمدظمقل ٤مً ـمري٘م يٙمقن أنف يٌٕمد ٓ اًمذي ،اعمٙم٤من ذاك ذم يٕمٛمٚمقه اًمذي اًمٕمٛمؾ  إًمٞمٝمـ: ٕا
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ضم٤مٟم٥م دظمقل ذم ٕن  .صٖمػم أو يمٌػم ذ سم٤مب ومتح إًمٞمٝمـ ٕا

 ُمقاومؼ يٙمقن أن جي٥م قمٛمٚمٝمـ: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ وظمالصتف ،ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقايب ومٝمذا

 .اًمنميٕم٦م خت٤مًمػ أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقا  ٓ ،ًمٚمنمع

 وأطمًـ ،اًمّمحل يم٤محلجر ٤مً حمٗمقفم ٤مً ُمٙم٤مٟم قمٛمٚمٝمؿ ُمٙم٤من يٙمقن أن جي٥م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .سمٞمقِتؿ هق صحل طمجر

سم قمٜمدي ُم٤م هذا  .ؾم١ماًمؽ قمغم ٤مً ضمقا

 .يقضمد ٓ ُم٤ٌمذ اظمتالط أنف سم٤مقمت٘مد ،اعمٙم٤من ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم... ُمٕمٚمٞمش :ُمداظمٚم٦م

 هذا ومام ،ُم٤ٌمذ همػم اظمتالط هٜم٤مك ،ُم١ماظمذة وٓ ُمٗمٝمقُمف ًمف هذا ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٗمٝمٛمف مل اعم٤ٌمذ همػم آظمتالط

 ًمٙمـ ،يقضمد ٓ سمٜم٤مت أو سمٜم٧م ُمع ٤مبؿمٌ يمالم ُم٤م يمالم ُمثالً  ،ىمْمٞم٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ّمصخُم  ُمٙم٤من هل٤م سمٜم٧م

 .يمالُمؽ ُمٜمؽ أومٝمؿ أن أريد ًمٙمـ ،ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞم 

 ،اعم٤ٌمذ آظمتالط أومٝمؿ أن٤م ،ُم٤ٌمذ همػم واظمتالط ُم٤ٌمذ اظمتالط: اظمتالـملم ذم

 .قمٜمدك ُمقضمقد اًمذي اعم٤ٌمذ همػم آظمتالط هق ُم٤م أومٝمؿ مل ًمٙمـ

 ،ؿمٖمٚمف ذم ،طم٤مًمف ذم واطمد يمؾ ،وؿم٤مب سمٜم٧م سملم اطمتٙم٤مك قمٜمدي ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدي ممٜمقع هذا

 .واطمد اظمتالط همػم يقضمد ٓ: إذاً  :اًمِمٞم 

 أن يٗمٝمؿ اًمث٤مين ،ُم٤ٌمذ اظمتالط هٜم٤مك ًمٞمس: ي٘مقل واطمد قمٜمدُم٤م ،أظمل ؿمقف

 ُم٤ٌمذ همػم اظمتالط هٜم٤مك ومٝمؾ ،ُم٤ٌمذ همػم آظمتالط هذا ًمٙمـ ،آظمر اظمتالط هٜم٤مك

 .أبداً  اظمتالط هٜم٤مك يقضمد ٓ أم

 ،مت٤مُم٤مً  ُمٕمزوًم٦م همػم أهن٤م يٕمٜمل ،شمتحرك إهن٤م شمْمٓمر اًمٌٜم٧م أطمٞم٤مٟم٤مً  ،قمٗمقاً  ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .طمجر شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمام أنف أؾم٤مس قمغم

 ،اظمتالط ومٞمف...  ،اظمتالط إذاً  ومٗمل ،اًمّمقرة زم وشمقوح دم٤موسمٜمل أن٧م:اًمِمٞم 

 .ُم٤ٌمذ همػم آظمتالط هذا ًٛملشمُ  أن٧م ًمٙمـ

 ٓ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم يقضمد ٓ اخلػم ص٤ٌمح يمٚمٛم٦م طمتك ،قمٗمقاً  ومٞمف ُم٤م يمالم :ُمداظمٚم٦م

 ُمالزم وأن٤م ،هن٤مئل ،ساطم٦م ،وسمٜم٧م ؿم٤مب سملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ،قمٜمدي ممٜمققم٦م هن٤مئل يقضمد

 واطمد أنف طمتك جم٤مل يقضمد ٓ أنف أؾم٤مس قمغم ،يٕمٜمل ـمقل قمغم سم٤مؾمتٛمرار مت٤مُم٤مً  قمٛمكم

 .مت٤مُم٤مً  قمٜمدي ممٜمقع هذا ،واطمد ُمع حتٙمل واطمدة أو واطمدة ُمع حيٙمل

 ٥ميمِّ رَ شمُ  أهن٤م سمحٞم٨م ُمقضمقدة شمٙمقن سمٜم٧م ُمثالً  أنف ،سمٍماطم٦م شمٗمرض اًمٕمٛمؾ ومٓمٌٞمٕم٦م

 أو ُمثالً  إؾمالُمٞم٦م سمٛمالسمس ُمثالً  رء شمٕمٛمؾ وهل ،شمِمٓمٞم٥م ؿمٖمالت شمٕمٛمؾ ،ُمثالً  زر

 هل٤م ٞمنُمُ  همػم أنف أقمت٘مد أن٤م ،سم٤مًمٌٞم٧م شمٕمٛمؾ وأن اًمٌٞم٧م شمالزم أن ويمقهن٤م ،ذقمل ًم٤ٌمس

 ذم قمٛمؾ أقمٓمٞمٝم٤م أنف آُمـ ٓ قمٛمؾ يمّم٤مطم٥م أن٤م أو ،شمًتٓمٞمع ٓ أهن٤م أو ،اًمٌمء هذا

 إٟمف سمحٞم٨م ،اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م ُمـ ُم٤ٌمذ إلذاف اًمٕمٛمؾ هذا خيْمع أن سمد ٓ ،اًمٌٞم٧م

 ،اعمحؾ ذم ُمقضمقدة شمٙمقن اًمٌٜم٧م أن شمْمٓمر اًمٌمء هذا...  ،ُمْمٌقـم٤مً  يٙمقن اًمٕمٛمؾ

 ...عم٤ٌمذة قمٛمٚمٝم٤م أو إٟمت٤مضمٝم٤م خيْمع أن جي٥م

 ؿم٤ٌمب؟ قمٜمدك هؾ ،يمقيس :اًمِمٞم 

 .يمثػم :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ ،واطمدة همروم٦م واطمد ُمٙم٤من ذم أُم٤م ،سمٛمٙم٤من واًمٌٜم٤مت سمٛمٙم٤من سمس :ُمداظمٚم٦م

 .واًمِم٤ٌمب اًمِم٤مسم٤مت سملم اظمتالط ذم وُم٤م :اًمِمٞم 

 ؾم٤مٟمتل 162 وقمروٝم٤م ُمؽم 9 ـمقهل٤م يمامن ـم٤موًم٦م سمٞمٜمٝمؿ ذم ،ذم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 سمٜم٧م أطمٞم٤مٟم٤مً  يٛمٜمع ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمثٚمام أنف إٓ ،اًمٖمرب ذم وهذول ،اًمنمق ذم همرومتٝمؿ هذول

 ...قمغم ُمثالً  شمروح ،شمتحرك إهن٤م
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 سمٞمٜمٝمؿ؟ وم٤مصؾ ذم ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 .طمج٤مب يٕمٜمل وم٤مصؾ :اًمِمٞم 

 .ومٞمف ُم٤م طمج٤مب ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمدة ُمع حيٙمل واطمد ممٙمـ يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سمًٛم٦م ذم يٙمقن اًمٙمالم ُمع وممٙمـ :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .همٛمزة اًمًٌٛم٦م ُمع أو :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنم ي٠ميت هٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمْمٌقط ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْمٌقط اًمٙمالم هذا سم٠من شمِمٝمد أن٧م ،ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .اًمقاىمع هذا ،سمِمٝمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرف أن٧م ٕنف واًمٖمٛمزة: اًمًٌٛم٦م متٜمع اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م اخت٤مذ جي٥م ،ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم ت٥ميمُ »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل أقمت٘مد ومٞمام

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ

 شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ قّمدِّ يُ  واًمٗمرج ،اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،شاًمٚمٛمس» اًمٌٓمش

 :وم٘م٤مل ،ؿمقىمل زُم٤مٟمف ذم ُمٍم ؿم٤مقمر أظمذ احلدي٨م هذا ُمـ

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة
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 ،همٛمزة أو سمًٛم٦م حمٚمؽ ذم ًمٞم٘مع ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن أّٓ  جي٥م ُمًئقًٓ  سم٤مقمت٤ٌمرك أن٧م ًمذًمؽ

 .راع أن٧م ٕنؽ ِب٤م: ىمٛم٧م أنؽ ًمق يمام وسمتٙمقن ،قمٜمٝم٤م ُم١ًمول أن٧م ؾمتٙمقن وإٓ

 ،ص٤مدق وأن٧م شم٘مقل يمام اظمتالط يقضمد ٓ دام ُم٤م ،اقمت٘م٤مدي ذم إُمر وهذا

 أن شمًتٓمٞمع ،آظمتالط هذا يقضمد ٓ دام ُم٤م ،واًمِم٤مسم٤مت اًمِم٤ٌمب سملم ضمًدي اظمتالط

 ؿم٤مقمر واىمتًٌٝم٤م ،احلدي٨م ذم اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعم٘مدُم٤مت طمٞمٜمئذٍ  اً،طم٤مضمز شمْمع

 همػم أنٜم٤م يمام ،قمٜمف ُم١ًموًٓ  ًم٧ًم حمٚمؽ ظم٤مرج ي٘مع اًمذي ذًمؽ وسمٕمد ،شمٜم٘مٓمع ُمٍم

 . شم٘مع لتاًم اعمٗم٤مؾمد يمؾ قمـ ُم١ًموًملم

 اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ،رء ومٞمف ي٘مع أن قمـ شمٜمزهف أن سمد ٓ ُمٙم٤مٟمؽ ذم أن٧م ًمٙمـ

 .اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م إمم شم١مدي

 ؿمؽ ٓ ،اًمدوائر سمٕمض ذم واعمقفمٗم٤مت اعمقفمٗملم ه١مٓء أن ُمٕمٜم٤م شمٕمت٘مد أنؽ أفمـ

 يمام هلل احلٛمد أن٧م آظمتالط هذا ،آظمتالط سم٥ًٌم ُمِم٤ميمؾ: ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م أنف

 يمام ُمقضمقد ذًمؽ وٟمحق اًمٖمٛمز ُمـ آظمتالط ُم٘مدُم٤مت ًمٙمـ ،قمٜمدك واىمٕم٤مً  ًمٞمس ،ىمٚم٧م

 .ذيمرت أن٧م

 .حمكم ذم أؿم٤مهده٤م مل أن٤م يٛمٙمـ هذه أن أقمت٘مد... و اًمٖمٛمز ىمْمٞم٦م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤معمقاوم٘م٦م ضم٤موسمتٜمل أن٧م :اًمِمٞم 

 .اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م قمغم با قضم يٕمٜمل، وىمققمٝم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 [.هذا ُمثؾ حيدث وٓ اعمقفمٗملم وم٠مراىم٥م] ،اًمٕمٛمؾ قمغم ُمالزم أن٤م سمام ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 إيش؟ أبق ًمؽ سمٞم٘مقًمقا  أن٧م ،ممٙمـ همػم هذا :اًمِمٞم 

 .رائد أبق :ُمداظمٚم٦م

 .ممٙمـ همػم هذا ،وُمرطم٤ٌمً  أهالً  :اًمِمٞم 

 .اعمًتٓم٤مع سم٘مدر :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدك؟ ؿم٤مب يمؿ أن٧م :اًمِمٞم 
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 .صمالصم٦م :ُمداظمٚم٦م

 سمٜم٧م؟ ويمؿ :اًمِمٞم 

 .أرسمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 شمراىم٥م أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ومٚمٞمس ،واطمد وقم٘مؾ قمٞمٜملم إٓ ًمؽ ًمٞمس وم٠من٧م :اًمِمٞم 

 .إرسمٕم٦م واًمٌٜم٤مت اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب

 .صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 .قمٛمكم همػم إُمر هذا وسمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .ُمْمٌقط :ُمداظمٚم٦م

 ...حت٤مول ٓ    .ُمٕمل إومم ُمقاوم٘متؽ قمغم أن٧م ظمٚمٞمؽ ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ،هٜم٤م شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ شمٕمرف أن٧م ،واعمقفمٗم٤مت اعمقفمٗملم إمم ٟمٕمقد :اًمِمٞم 

 ،اًمٌدين آظمتالط ِب٤م يقضمد ٓ ٕنف ،قمٜمدك شم٘مع ٓ هٜم٤مك شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ صحٞمح

 .قمٜمدك ي٘مع هٜم٤مك قم٤مدة ي٘مع مم٤م رء ًمٙمـ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمـ وؾم٠مختٜمل ،ه٤مشمٗمٞم٤مً  ُمٕمل ُمقفمٗم٦م اشمّمٚم٧م ،دُمِمؼ ذم يمٜم٧م قمٜمدُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .ومٞمٝم٤م هل وىمٕم٧م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه

ٞم٧م واهلل ،ُمقفمٗم٦م أن٤م: ىم٤مل اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م  أن أؾمتٜمٙمر وأن٤م ،زُمٞمؾ وهل٤م ،اًمدائرة هل ُم٤م ًٟم

 يقضمد ٓ ،ؿم٘مٞم٘مل أو أظمل ىم٤مًم٧م إذا ُمثؾ اًمٌمء هذا اًمٞمقم أنف ُمع ،زُمٞمؾ هل٤م نإ شم٘مقل اعمرأة

ٛمع ٟمٕمد مل اًمذي ،خدرةاعمُ  اعمحؽمُم٦م اعمّمقٟم٦م اعمرأة هذه أن ،ؿمٕمقر  سمٙمؾ شم٘مقل ،إـمالىم٤مً  قمٜمٝم٤م ًٟم

٤مٓة ٓ ٕج٤مم ُمـ يقم ،زُمٞمؾ زم: ُم  شمزوضمٞمٜمل ،احلدي٨م ذم واؾمؽمؾمٚمٜم٤م ،سمٕمْمٜم٤م ُمع ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م ا

 .ُمزح قمـ زواج ومٕمٛمٚمٜم٤م ،آظمره إمم... يمذا ٟمٗمًؽ
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 .شواًمٕمت٤مق واًمٓمالق اًمٜمٙم٤مح: ضمد وهزهلـ ضمد ضمدهـ صمالصم٦م»: ي٘مقل احلدي٨م: هل٤م ىمٚم٧م

ٜم٧م هذه ٟمّمح٧م وم٠من٤م :اًمِم٤مهد ٓئؾ وُمـ ،ظمٓم٠م اعمٙم٤من هذا ذم وضمقدك أوًٓ  أنف ،اًم  هذا د

 قمٚمٞمؽ ؾمٞمٗمرض يم٤من ،اًم١ًمال هذا همػمي ؾم٠مخ٧م ًمق أن٧ِم  ،ومٞمٝم٤م وىمٕم٧ِم  اًمتل اًم٘مّم٦م هذه اخلٓم٠م

 .احلدي٨م هلذا ،أنٗمؽ رهمؿ اعمزقمقم اًمزُمٞمؾ هذا زوضم٦م تِس  أنؽ

 إذن وهق ،ذوط ًمف ِمؽمطيُ  ،هزًٓ  ًمٞمس اًمذي اجلدي اًمٜمٙم٤مح أن ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ

 شمزوج ومٝمل ،اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖم٦م اًمٗمت٤مة يم٤مٟم٧م إذا: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض ًمٙمـ ،اًمقزم

 .سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م

 يمٜم٧م ،وهزل متثٞمٚمٞم٦م ويمٚمٝم٤م اعمجٚمس ٟمٗمس ذم اًمقزم وضمد ًمق: ًمؽ ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ

 اًم٘مْمٞم٦م ص٤مرت ،هلل واحلٛمد اًمقزم يقضمد مل قمٜمدُم٤م ًمٙمـ ،أنٗمؽ رهمؿ زوضم٦م ؾمتّمٌحلم

 .ًمٖمق ىمْمٞم٦م

 .اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ُمقفمٗم٦م شمٙمقين أن جيقز ٓ أن٧ِم : اًمٙمالم ظمالص٦م

 زواج ًمدرضم٦م طمتك ،ُمٕمؽ يتحدصمقا  أنف ًمٚمِم٤ٌمب جم٤مًٓ  شمٗمتحل أن جيقز ٓ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .هززم صقري

 اًمذريٕم٦م: ؾمد سم٤مب ُمـ هق وآضمتامع اًمٜمٔمرة طمٙمؿ ح٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع :وم٘مّمدي

 :مت٤مُم٤مً  ؿمقىمل ًمؽ وصػ ُمثٚمام وإٟمام ،ىمٗمزة ي٠ميت ٓ اًمنم ٕن

 .آظمره إمم... ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 ٓ أهنؿ ،اًمٌٜم٤مت إرسمع ُمع ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أن أتخٞمؾ أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م

 ُمـ أطمغم هذه يٕمرومقن ٓ وأهنؿ ،اًمٌٜم٤مت ه١مٓء ُمـ سمٜم٧م وضمف إمم ٟمٔمرهؿ يقضمٝمقن

 قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٌقع اًمٜمٗمقس ـم٤ٌمئع ذم ٕن ُمًتحٞمؾ: أُمر هذا ،هذه ُمـ أىمٌح وهذه ،شمٚمؽ

 ؾمدود يتخذ اجلٝم٤مد مجٚم٦م وُمـ ،ٟمٗمًف جي٤مهد أن اإلٟم٤ًمن قمغم سمد ٓ وًمذًمؽ ،اإلٟم٤ًمن

 مل إذا أنؽ ٟمٜمّمح ٟمحـ آقمت٤ٌمر هذا ذم ،ومٞمف اإلٟم٤ًمن ي٘مع أن وسملم ،اًمنم سملم وطمدود

 يٙمقٟمقا  أن سمد ٓ ٕهنؿ سمٞمقِتـ: ذم ٓمقنٞمّ خُي  اًمٌٜم٤مت ه١مٓء أن ،آٟمٗم٤مً  أذت يمام شمًتٓمع

ومؽ حت٧م  وسملم اًمِم٤مسم٤مت سملم اًمًدّ  ووع ُمـ أىمؾ ومال ،آظمره إمم.. وشمقضمٞمٝمؽ إذا
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 .اًمِم٤ٌمب

 .اًمٕم٤مومٞم٦م يٕمٓمٞمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمقي سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  :اًمِمٞم 

 .راسمع ؿم٤مب أن ُمِمٙمٚمتل أن٤م ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ُمع ًمٞم٧ًم أن٤م ُمِمٙمٚمتل أن ًمٙمـ

 هق؟ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ؟ أظمق هق اًمذي :اًمِمٞم 

 أوئلؽ ُمثؾ طم٤مًمؽ ـيّ زَ ُمُ  ذًمؽ وسمٕمد ،اًمِم٤ٌمب قمز ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن٧م هذا

 .ُمٜمٝمـ قمٚمٞمؽ أظم٤مف أن أن٤م ،اًمِم٤ٌمب

 .ُمٜمؽ هذا وأؾمتحؼ ،ٟمٗمز أقمٗمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شصقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ»

 اًمٚمحك أصح٤مب حيٌقا  ٓ قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٌٜم٤مت ٕن اعمِمٙمٚم٦م: طم٤مًمؽ :اًمِمٞم 

 سمٜم٤مت ظم٤مص٦م اًمٌٜم٤مت ،مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس ًمٙمـ ،ُمٜمٝمؿ ُّيرسمقن ٕهنؿ ٟمحـ: أُمث٤مًمٜم٤م

 ،سم٤مًمٜم٤ًمء يتِمٌف واطمد أنف ذًمؽ وُمـ ،هذا اًمٕمٍمي اعمتٛمدن اًمِم٤مب حيٌقا  ،اًمزُم٤من آظمر

 أن٧م قمٚمٞمؽ ٟمخ٤مف ومٜمحـ ،واًمٌٜم٤مت اًمٜم٤ًمء وضمف ُمثؾ وضمٝمف يّمٌح طمتك وضمٝمف ؿٕمّ ٜمَ ويُ 

 .اًمٌٜم٤مت ُمـ

 ًمذًمؽ ،سم٠مرسمٕم٦م أرسمٕم٦م قمٜمدٟم٤م أصٌح أن ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ُمِمٙمٚمتٜم٤م يم٤مٟم٧م ٟمحـ

 صح إن هذا ،سمٜم٤مشمؽ سمٛمقوقع ِتتؿ مم٤م أيمثر ،ٟمٗمًؽ سمٛمقوقع ِتتؿ أنؽ ًمؽ ٟمّمٞمحتٜم٤م

 اًمذي هذا ُمـ ،وضمؾ قمز اهلل إمم شمتقب أن اًم٤ًمقم٦م هذه ُمٜمذ شمٜمقي ٓزم وأن٧م ،اًمتٕمٌػم

 ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٌٜم٤مت ويتِمٌٝمقن ،ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقن أهنؿ ،اًمرضم٤مل سمف اسمتكم

 اًمِم٤مرب طمٗمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٛمٕمؽ ـمرق ويٛمٙمـ ،أظمرى

 هذا ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام واشمريمقه٤م ،واًم٘مص احلٚمؼ ُمـ أقمٗمقه٤م: يٕمٜمل شاًمٚمحك وأقمٗمقا 
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 ُمـ يمنمع وشمتٌٜم٤مه ،ىمٚمٌؽ ؾمقيداء إمم ،ىمٚمٌؽ ؿمٖم٤مف إمم وصؾ يٙمقن ٓزم احلدي٨م

 وأقمٗمقا  اًمِم٤مرب طمٗمقا » ،سمف اًمٕمٛمؾ وراء وشمٜمدومع ،سمف شم١مُمـ أن٧م اًمذي ،اًمنمع هذا

 اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام اشمريمٝم٤م اًمٚمحٞم٦م ًمٙمـ اًمِمٗم٤مه، شمٔمٝمر طمتك هٜم٤م ُمـ اًمِم٤مرب ىمص ،شاًمٚمحك

 ُمـ شمٜمجق وسمذًمؽ ،ُمٕملم سمحد شمزيٞمٜمٝم٤م ُمـ رء آٟمٗم٤مً  شمٙمٚمٛمٜم٤م يمام ممٙمـ ،وضمؾ قمز

 شم٠ًمل اًمذي اًمٌٜم٤مت ِبذول شمتِمٌف أنؽ وهق ،حمٚمؽ ذم أن ىم٤مئٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م: ُمِمٙمٚمتلم

 .قمٜمدك وضمقدهؿ قمـ

 ًمٜم٤م أتقا  اًمذيـ ه١مٓء ،ُمٕمرووملم اًمٙمٗم٤مر ،واًمٗم٤ًمق سم٤مًمٙمٗم٤مر شمتِمٌف: صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م

 ،واًمِم٤مرب اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ اًمًقري٦م اًمٌالد ُمثؾ اًمٌالد سمٕمض وذم ،اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ سمٛمّمٞم٦ٌم

 ظمالف ،هٙمذا حيٚم٘مقن يم٤مٟمقا  ،اًمًقري٦م ًمٚمٌالد حمتٚملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٗمرٟمًٞملم ٕن

 اًمٌٜم٤مت ُمثؾ مت٤مُم٤مً ... يمٚمف اًمٗمرٟمًٞملم ،ؿمقارِبؿ رسمقا ويُ  حل٤مهؿ حيٚم٘مقا  اًمذيـ اإلٟمجٚمٞمز

 .اًمٜم٤ًمء وُمثؾ

 إذا ،واطمدة صقرة ذم إٓ ،اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ شمٕمرف ىمٌؾ ُمـ شمٙمـ مل ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد

 اظمتٚمػ يمٞمػ اٟمٔمروا ،حلٞمتف ًمف حيٚم٘مقا  ،ومٞمف ٚمقا ثّ ٛمَ ويُ  ٤مً إٟم٤ًمٟم يٌٝمذًمقن أهنؿ أرادوا

 اًمزُم٤من؟

 وم٠من٧م ،ومٞمؽ اهلل وم٤ٌمرك ،ٜم٤مً يه زَ شمَ  اًمٞمقم أصٌح ،إول اًمزُمـ ذم متثٞمالً  دّ ٕمَ يُ  اًمذي هذا

 يقم يمؾ ،ًمٜمٗمًؽ إشمٕم٤مسمؽ وُمـ ،اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ طم٤مًمؽ صٚمِّ خُتَ  أنؽ شمٜمقي أن ُمٜمذ

ة أُم٤مم وشم٘مػ ،حتٚمؼ ويقُملم  .-ههمػم ص٤مطمٌٜم٤م ًمٞمس ًمٙمـ– احلالق إمم شمذه٥م أو ،اعمرآ

 شمِمؽ ٓ أنؽ رائد أب٤م ي٤م ؿمؽ ٓ ،ضمداً  ىمديؿ ُمٕمٜمك ًمف اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أن شمٕمرف هؾ

٤منَ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ًَمَ٘مدْ ﴿: ىم٤مل يمام اهلل أن ُمثٚمٜم٤م ًَ ـِ  ذِم  اإِلٟم ًَ  [.4:اًمتلم﴾ ]شَمْ٘مِقيؿٍ  َأطْم

يَمرَ  ظَمَٚمَؼ ﴿: اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام واإلٟم٤ًمن  سملم ووم٤موت ،[3:اًمٚمٞمؾ﴾ ]َوإُنْثَك اًمذ 

 .إنثك وسملم اًمذيمر

ة سمٚمحٞم٦م اًمرضمؾ أن :اًمٔم٤مهرة اعمٗم٤موشم٤مت مجٚم٦م ُمـ  اعمًٚمؿ ومٚمام ،حلٞم٦م سمٖمػم واعمرأ

: ي٘مقل يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اح٠مثقرة إدقمٞم٦م وُمـ ةآ اعمر أُم٤مم ي٘مػ
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 .شظمٚم٘مل ـًِّ حَ ومَ  ،ظمٚم٘مل ٜم٧مً  طَم  يمام مهللا»

ة أُم٤مم ي٘مػ ح٤م اًمٚمحٞم٦م أبق اًمرضمؾ  قمغم ًٚمطيُ  اًم٘مٌٞمح اًمّمقت ذاك ويًٛمع ،اعمرآ

 طم٤مًمف ًم٤ًمن. ظمٚم٘مل ومحًـ ،ظمٚم٘مل طمًٜم٧م يمام رب ي٤م: ي٘مقل ٓ طم٤مًمف ًم٤ًمن ،ظمديف

 وضمٕمٚمتٜمل ،حلٞمتل أن٧ٌم ح٤م ظمٚم٘مل طمًٜم٧م رب ي٤م أنؽ ًمق ،ظمٚم٘مل طمًٜم٧م ُم٤م: ي٘مقل

 .احل٤مل ًم٤ًمن هق هٙمذا ،حلٞم٦م سمدون يم٤مًمٌٜم٤مت

 .اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ وأهؾ

 أطمد ٓ ،حلٞم٦م زم أن٧ٌم أن٤م طمٞم٨م أظمٓم٠م ريب: وي٘مقل رضمؾ ي٠ميت رضوري٤مً  وًمٞمس 

 ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن يم٤من إذا ًمٙمـ ،سحي٦م يمٗمري٦م يمٚمٛم٦م هذه ،هٙمذا ي٘مقل

: ي٘مقل ُم٤م سمدل أنف ،اًم٘مٌٞمح٦م اًمٌٚمٞم٦م هذه ُمـ اعمًٚمؿ يتخٚمص أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،اعم٘م٤مل

 وؾم٠مرُمٞمٝم٤م سمٚمحٞم٦م ظمٚم٘متٜمل أن٧م ،ٓ: ي٘مقل ،ٚم٘ملظُم  ومحًـ ،٘ملٚمْ ظَم  ٜم٧مًِّ طَم  يمام ريب

 .سمرضمكم وأدوؾمٝم٤م أرو٤مً 

 .اعمًٚمٛمقن ِب٤م اسمتكم اًمتل إؿمٞم٤مء أىمٌح ُمـ هذا

 .رء هٜم٤مك أؾمت٤مذٟم٤م اعم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ذم :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 سمٕمض ي٠ميت أن جيقز ،رائد أبق اًمٙمريؿ ٤مأظمقٟم قمٛمؾ ٟمٗمس ُمثالً  ،أؾمت٤مذٟم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ،قمٚمٞمف رضسم٧م اعم٠ًمخ٦م أن ٟمٗمؽمض ٟمحـ ًمٙمـ ،أظمرى سمّمقرة ُمثالً  أو يمذا أو اًمٜم٤ًمء

 ُم٤م اًمٚمقن؟ هق ُم٤م ،طمقار حيدث أن سمد ومال ،ًمٙمذا.. ًمٞمٗمّمٚمقا  ،ًمٞمِمؽموا ٤مً أطمٞم٤مٟم ٟم٤ًمء ي٠متٞمف

 اًمنمع ي٠مُمرٟم٤م اًمتل ،اًمْمقاسمط هل ُم٤م أو ٘م٤مديراعم هل ومام اًمٓمقل؟ هق ُم٤م اًمٕمرض؟ هق

 قرة؟اًمّم ِبذه اًمٜم٤ًمء ُمع اًمٙمالم ضمقاز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ،ِب٤م

 .واًميورة أوًٓ  احل٤مضم٦م طمدود ذم يٙمقن أن سمد ٓ اًمٙمالم ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 شمًٌؿ وٓ ،اًمٙمالم ذم ٨مٜمُ خَ واًمتَ  ٞمقٟم٦ماًمٚمِّ  ُمـ رء اًمٙمالم ذم يٙمقن ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يٙمقن وٓ ،آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م وٟمحـ ،هل يم٤مٟم٧م إن أو هق يم٤من إن. ضمدي يٕمٜمل ،...وٓ
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 يم٤من وم٢مذا ،اًمنمع ًمف جيٞمز ٓ ُم٤م هل٤م ًمٞمٗمّمؾ ،هذه اًمزسمقٟم٦م ُمع رائد أبق ُمـ دم٤موب هٜم٤مك

ة هٜم٤مك ً،ٍّم خُمَ  ٤مً ضمٚم٤ٌمسم أو اً،ىمّمػم ٤مً ضمٚم٤ٌمسم شمريد اُمرأ  هذا ،سمٜمٓمٚمقن أو ،وٞمؼ ومًت٤من أو ا

 .احلرام قمـ يٖمٜمل ُم٤م احلالل وذم ،اإلؾمالم ذم جيقز ٓ يمٚمف

 (. 22: 22: 39/   163/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افزحام فشدة احلرم دم افصالة أثـاء ادرأة مالصؼة

 ،اًمٙمٕم٦ٌم ىمرب وأن٤م اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م احلرام اعمًجد ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا :اًم١ًمال

 إذا ذًمؽ طمٙمؿ وُم٤م ،سم٤مًمرأس سم٤مإليامء أصكم ومٝمؾ ،فمٝمري أطمٜمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ

 اًمّمالة؟ أثٜم٤مء حم٤مرُمل ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأة ٓص٘م٧م

 اعمرأة ومٛمالص٘م٦م ،اًمٙمٕم٦ٌم وُمالص٘م٦م ُمرأة ُمالص٘م٦م ،ؿمٞمئلم ومٞمف هٜم٤م :اًمِمٞم 

 .يًجد طمتك يت٠مظمر أن يًتٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ ،واوح

 وٖمط ُمـ ،فمٝمره حيٜمل أنف يًتٓمٞمع ُم٤م ،اًمقاطمد احل٩م ذم أنف شمٕمرف ،ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .ذًمؽ خيٗم٤مك ٓ ،سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس

 .اًمِمديد اًمزطم٤مم حمؾ إمم أهجؿ ُم٤م ٕين ،احلرج هذا ذم وىمٕم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .هذا ذم ي٘مٕمقن ٟم٤مس ومٞمف ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 مل إذا يًجد أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ يروي ،سم٤مجلقاب أومٙمر ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .وارد همػم أم هٜم٤م وارد هذه ص٤مطمٌف، فمٝمر قمغم يًجد ،إرض قمغم اًمًجقد يًتٓمع

 .ص٤مطمٌف فمٝمر قمغم وصدره سمف ُمٚمّم٘مف يٙمقن هق واهلل :اًم٤ًمئؾ

 .واومٞملم واطمدة يمتٚم٦م يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أصٌح اًمّم٤مطم٥م وهذا :اًمِمٞم 

 .ضمداً  ؿمديدة ؿمٞم  ي٤م زمح٦م ،إيف :اًم٤ًمئؾ

 يريمع؟ ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م ،يًجد ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م ،قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 
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 اًمٜم٤مس وٖمط اإلوم٤مو٦م ـمقاف ذم أنف شمٕمرف ٕنف ،ذًمؽ يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ضمداً  ؿمديد

 .اخلٞم٤مًمٞم٦م سم٘مّمص أؿمٌف صقرة أتخٞمؾ أن٤م ،يمٞمػ اًمّمالة ًمٙمـ ،قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 

 .واىمٕمٞم٦م ،ٓ :اًم٤ًمئؾ

 شمّمقره؟ هٙمذا ،اجلدار وأُم٤مُمف رضمؾ أول هذا :اًمِمٞم 

 .هق اًمٜم٤مس سملم :اًم٤ًمئؾ

 يريمع؟ ُم٤م هذا ،هذا أُم٤مم هذا ؿمخّملم ه١مٓء ،اًمٜم٤مس سملم :اًمِمٞم 

 .رضمؾ وهق ـم٤مح٤م يتٛمٙمـ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 هق هذا ًمؽ اومؽمو٧م أن٤م ،أن٤م صقرشمف اًمذي هذا ،ٟمٛمٌم سمٕمديـ أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 ،رضمؾ أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا ،رضمؾ أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا ،رضمؾ أُم٤مُمف: ىمٚم٧م أن٧م ،إول

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صقرة ٟمتّمقر ٟمريد ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إمم وصؾ احل٘مٞم٘مل إُم٤مم ويـ

 إظمػم هق ٟم٘مقل: يٕمٜمل ،ؿمخص ُمٜمف ىمٌؾ ومٞمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذي إول 

 أُم٤مُمف؟ ُم٤م ،ًمألُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إٓ أُم٤مُمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ٓ؟ أم يريمع أن يًتٓمٞمع ومٝمؾ :اًمِمٞم 

 .ًمف يٗمًح ٓ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وٖمط نإ ي٘م٤مل ىمد :اًم٤ًمئؾ

 هذه رأج٧م وُم٤م ،طمج٦م صمالصملم ُمـ أيمثر ج٧مجوطم ،أن٤م أتّمقره اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 ؿم٤مريمتٜمل يم٠منؽ وأن٧م ،اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م ُمٕمٜم٤م ؾمٞمٓمٚمع ٕنف ،اعمحْم٦م اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة

  يمٞمػ؟ ،ُمٗمر وٓ ُمٜمف ِترب أن طم٤موًم٧م ًمٙمـ ،اًمِمٕمقر ِبذا

 أن أردت صمؿ  ،يريمع أن هذا يًتٓمٞمع أٓ ،آظمر وراءه ٤مً إٟم٤ًمٟم ًمؽ صقرت أن٤م

 ٟمٗمًف اًمريمقع ٕنؽ شمّمقري: قمكم ظمرسم٧م أن٧م ًمٙمـ ،يًجد أن يًتٓمٞمع أٓ: أىمقل
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 زدت أن٧م ،ؿمخّملم أتّمقر أن٤م ،ؿمخص أُم٤مُمف ٕنف مل؟ ،يًتٓمٞمع ٓ سم٠منف أضمٌتٜمل

 ٓ وسملم سمٞمٜمف اًمذي هذا ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إمم ووصٚمٜم٤م ،إًم .. واًمراسمع واًمث٤مًم٨م ،صم٤مًم٨م

 أم يريمع أن يًتٓمٞمع هذا: ًمؽ أىمقل ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم سمٞمٜمف اًمٗم٤مصؾ اهلقاء إٓ أطمد

 ،اًمثٜمتلم ُمـ واطمدة: ىمؾ أن٧م ،يًتٓمٞمع وٓ يًتٓمٞمع: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م أتّمقر أن٤م ٓ؟

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا ،قمٚمٞمف ؾم١ماًمؽ شمٌٜمل وم٠من٧م

 ..اًمٜم٤مس أن شمٕمرف :اًم٤ًمئؾ

 ... اًمّمقرشملم ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وم٤مظمؽم ظمػمشمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 .إًمٞمؽ اهلل أطمًـ يًتٓمٞمع ٓ ىمد أو يًتٓمٞمع ىمد :اًم٤ًمئؾ

 .صقرشملم أقمٓم٤مك هق :ُمداظمٚم٦م

 ُمع يتٜم٤مؾم٥م مم٤م أطمًٜمٝمام اظمؽم ،أؾمقأمه٤م اظمؽم ،صقرشملم أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 .ذهٜمؽ ذم اًمذي اًم١ًمال

 .يًتٓمٞمع ٓ :اًم٤ًمئؾ

 هٙمذا ٟم٤مس: ُمٕمل شمّمقروا ،أن شمّمقرت أن٤م ومٝمقن ،اجلقاب هذا :اًمِمٞم 

 اًمذي سم٤مًمت٤مزم ،يريمع يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أُم٤مم اًمذي ،سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ ُمرصقصلم

 أضم٤ًمد قمـ قم٤ٌمرة: إذاً  ،يًتٓمٞمع ُم٤م وم٤مًمت٤مزم ،يّمػم اًمذي هذا ِبذه آُمٜم٧م وأن٧م ،وراءه

 أن يًتٓمٞمع ٓ واًمٕمنميـ وم٤مًمٕم٤مذ ،يريمع أن يًتٓمٞمع ٓ إول دام ومام ،ُمتالص٘م٦م

 أن؟ اًم١ًمال ُم٤م ،يريمع

 سمرأؾمف؟ ُمئقي هؾ :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م أىمؾ وهذا ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 اعمرأة؟ ُمالص٘م٦م ذم اًمث٤مين اًم١ًمال ي٠ميت :اًم٤ًمئؾ

راً  اًمرضم٤مل ُمع وخمتٚمٓم٤مت ُمّمٚمٞم٤مت ٟم٤ًمء رأج٧م أن٤م :اًمِمٞم  راً  ُمرا  أُم٤م ،وشمٙمرا

 .ؿمٗم٧م ُم٤م هٙمذا
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 ... آزدطم٤مم ُمقضمقد هذا ؿمٞمخٜم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .. :إذاً  :اًمِمٞم 

طم٦م :اًم٤ًمئؾ ة آًمتّم٤مق ىمْمٞم٦م ،أتٙمٚمؿ أن٤م سمٍما  .اًمّمالة أثٜم٤مء سم٤معمرأ

ة وي٤ًمره اُمرأة يٛمٞمٜمف قمـ يّمكم واطمد جيقز! أظمل ي٤م :اًمِمٞم   ُم٤م أن٤م هٙمذا أُم٤م ،اُمرأ

 ٓ: أي ،إُم٤ميمـ شمٚمؽ ذم اًمّمالة جيقز ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  رأجتٝم٤م أن٧م إذا ًمٙمـ ،ؿمٗمتٝم٤م

 اًمريمقع سم٤مٕريم٤من شمٞم٤مناإل ُمـ اًمتٛمٙمـ وسملم سمٞمٜمف حيقل اًمذي اًم٥ًٌم يتٕم٤مـمك أن جيقز

 وأن ،اُمرأة ظمٚمػ يّمكم أن يْمٓمر ىمد اًمذي اعمٙم٤من ي٠ميت أن ًمف جيقز ٓ ،واًمًجقد

 .اًمّمالة هذه جيقز ُم٤م ،إًم .. أو أو ،سمدسمره٤م قمْمقه يٚمتّمؼ

  (22: 27: 11/ 321/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افزوجة أم تؼبقؾ حؽؿ

 اسمٜمتٝم٤م؟ زوج ؾٌَ ىمِ  ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 مح٤مة شمٙمقن أهن٤م ظم٤مص٦م وؿمٗم٘م٦م، رمح٦م شم٘مٌٞمؾ ؾمٞمٙمقن اًمت٘مٌٞمؾ اهذ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .سمِمٝمقة هق ُم٤م وقمجقز

  (22: 36: 28/   316/  واًمٜمقر اهلدى)

 افرجال مـ إجاكب أمام افطائرة دم ادرأة صالة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم اًمٓم٤مئرة ذم شمّمكم أهن٤م هل٤م جيقز هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 اًمرضم٤مل؟ وهمػم اًمرضم٤مل

 ُمتحج٦ٌم؟ ًمٞم٧ًم هل ح٤مذا :اًمِمٞم 

 وىمٕم٧م وًمٙمـ ،ُم٤ًمومريـ وزوضمٝم٤م هل ًمٙمـ ،رء ويمؾ ُمتحج٦ٌم ،ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 ..أنف يًتٓمٞمع اًمرضمؾ اًمّمالة

ة اًمرضمؾ سملم ومرق ذم ُم٤م :اًمِمٞم   اًمزوج ُمـ واطمد يمؾ ،هذه واحل٤مًم٦م واعمرأ

 .اًمٓم٤مئرة ذم وًمق وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة ي١مدي أن قمٚمٞمف واًمزوضم٦م

  (22: 26: 29/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسؾؿغ ؽر فدظقة ادسمِجة بلختف إخ اشتعاكة

 .ؾمقيدي ؾم٤مئح ومقضمد سمٞمتٝمؿ قمغم وم٤مت: ىم٤مئؾ ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

خ :اعمٚم٘مل  ٤مً،ؾمقيدي ٤مً ؾم٤مئح ومقضمد ،اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٌٞم٧م قمغم ذه٥م اهلل ذم أظمقٟم٤م ،ٕا

تٓمٞمٕمقا  ُم٤م وأظمقه وهق ،وأظمقه هق ضم٤مًمس هق ويم٤من  ،اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إٓ يتٙمٚمٛمقا  سمًٞم

 صغم مهللا إٟمف ،اهلل إمم اًمدقمقة سم٤مب ُمـ أجش طمتك ،اًمٖمروم٦م ذم ُمٕمٝمؿ وضمٚم٧ًم أظمتف وم٠مطمي

ل قمغم وؾمٚمؿ  أجش طمتك ٦م،اجلٚمً هذه ذم أظمتف وم٠مضمٚمس ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اًمٌٜم

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ اهلل: إمم اًمدقمقة سم٤مب ُمـ ي٘مقًمف ُم٤م ؽمضمؿشمُ  يٕمٜمل

 إضم٤مٟم٥م، اإلظمقة سمٕمض سمٜمدقمق طمٞمٜمام سمتٕمرف ُمثالً  ،اهلل ذم إظمقة أطمد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ٟمدقمٞمٝمؿ ٟمجل.... دٟم٤مسم طمٞمٜمام ومٌتٕمرف ،إضم٤مٟم٥م ُمـ سمٕمْم٤مً  ٟمدقمق ،قمٗمقاً  ظمقةاإل ُمش

 ؟ُمٕمٝمؿ ٟمتحدث أن ًمٜم٤م جيقز ومٝمؾ ،ٟم٤ًمءو رضم٤مل يٙمقٟمقا 

َ  ،ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم   ؟ؿمقي ؿمقي ٝمؾمَت

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٞمف؟ ُملم اعمجٚمس ذم :اًمِمٞم 

 .لم٘مّ ؿِم  إمم يٜم٘مًؿ اًم١ًمال هق :اعمٚم٘مل

 ومٞمف؟ ُمـ اعمجٚمس ذم :اًمِمٞم 

 .وأظمقه ؿم٤مب :اعمٚم٘مل
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 .وأظمقه اًمِم٤مب :اًمِمٞم 

 .آه :اعمٚم٘مل

 ُملم؟ واًمث٤مًم٨م :اًمِمٞم 

 .اًمًقيدي اًمِم٤مب :اعمٚم٘مل

 .ؾمقيدي :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .أضمٜمٌل يم٤مومر يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ آه :اعمٚم٘مل

 .ؿم٤ٌمب صمالصم٦م ص٤مروا ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .سمٕمديـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 طمتك :ُمت٘مٜم٦م إٟمجٚمٞمزي٦م ًمٖم٦م يتٙمٚمٛمقا  آصمٜملم سمٞمًتٓمٞمٕمقا  ُم٤م ،أظمتف ضم٤مب :اعمٚم٘مل

 .اهلل إمم يدقمقه

 .آه :اًمِمٞم 

 .اًمٙمالم شمؽمضمؿ طمتك اًمٖمروم٦م ذم أضمٚمًٝم٤م ،أظمتف ضم٤مب ،اهلل ذم هذا وم٠مظمقٟم٤م :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ :اعمٚم٘مل

 .ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 .ُمتحج٦ٌم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 يم٤من إن- اًمٕم٤ممل أظمٞمٝم٤م يمالم شمؽمضمؿ أن هل٤م ومٞمجقز ،ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 .اًمًقيدي ًمذاك اًمديـ اعمؽممج٦م هذه لمِّ ٌَ وشمُ  ،-يمذًمؽ إُمر

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمنمقمل احلج٤مب ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا جيقز. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

  (22: 33: 22/ 678/واًمٜمقر اهلدى) 

 إظامل بعض دم افسؽرترة اشتخدام 

 إقمامل سمٕمض ذم اًمًٙمرشمػمة اؾمتخدام جيقز هؾ ،شمٙمرُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ..وم٤ٌمٕدًم٦م إقمامل، سمٕمض ذم ذًمؽ، همػم أو ذيم٦م ص٤مطم٥م أو واعمٝمٜمدس يم٤مًمٓمٌٞم٥م

 أو ُمٝمٜمدؾم٤مً  أو ـمٌٞم٤ٌمً  يم٤من إذا ،إوىم٤مت سمٕمض ذم سم٠منف قمٚمامً  جيقز؟ ٓ أو ذًمؽ جيقز هؾ

 ؟اًمٕمٛمؾ وص٤مطم٥م اًمًٙمرشمػمة سملم ظمٚمقة هٜم٤مك شمٙمقن إوىم٤مت سمٕمض ،شم٤مضمراً 

سم٤مً : أىمقل ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم   أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ راضمٞم٤مً  ،اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 اٟمتنم ُم٤م :اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م أىمقل وٓ ،اًمٜم٤مس ومٞمف خيتٚمػ ىمد مم٤م ،ًمٚمّمقاب يقوم٘مٜمل

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمقم  احل٤مرض اًمٕمٍم ًمٖم٦م ذم يًٛمك ُم٤م اخت٤مذ ُمـ ،اعمًٚمٛملم إظمقا

 اعمتخذ هذا يٙمقن أن ُّيٛمٜمل وٓ ،ذخِ ت  اعمُ  ًمذًمؽ ُم٤مً رَ حَمْ  ًمٞم٧ًم سم٤مُمرأة: أي سم٤مًمًٙمرشمػمة

 اًمتل ،اًمدوًم٦م وفم٤مئػ ُمـ يمٙمثػم ِب٤م ي٘مقم هق ،أظمرى وفمٞمٗم٦م أي أو شم٤مضمراً  أو ـمٌٞم٤ٌمً 

 ،سم٤مًمًٙمرشمػمة طمددت يم٤مٟم٧م وإن وم٤معم٠ًمخ٦م ،اعمقفمٗم٤مت ُمع اعمقفمٗمقن ومٞمٝم٤م جيتٛمع

 .احل٤مرضيـ مجٞمع قمغم خيٗمك ٓ يمام احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أوؾمع اًمٞمقم واىمع طمٞم٨م ُمـ وم٤معم٠ًمخ٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ ىمٚمٞمالً  وًمق قمٜمده يم٤من ُمـ قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ: وم٠مىمقل

 :اصمٜملم ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م أن ،اًمّمحٞمح٦م

ول اًم٘مًؿ   .مر  حَ اعمُ  ذًمؽ ٟمٗمس ذم اًمٙم٤مُمـ اًمير ُمـ ومٞمف ح٤م ًمذاشمف مر  حُمَ  هق ُم٤م: ٕا

 ٕنف وإٟمام ًمذاشمف ًمٞمس مرِّ طُم  ُم٤م: اًمث٤مين اًم٘مًؿ ،ًمٖمػمه مر  حُمَ  ومٝمق: أظمر اًم٘مًؿ أُم٤م

 .ًمذاشمف مرّ حَ اعمُ  ذاك إمم ي١مدي
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 ذم ضمدال وٓ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص ذم أو أدًم٦م ذم صم٤مسم٧م أُمر اًمت٘مًٞمؿ هذا 

 .ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء سملم ذًمؽ

 أنف دام وُم٤م وًمٙمـ ،اًم١ًمال ذاك ضمقاب يتٌلم ذاكطمٞمٜم ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمروم٧م وإذا 

 آخت٤مذ هذا ضمقاز قمدم سمٌٞم٤من شم٘مقم اًمتل ،إدًم٦م سمٕمض ٟمذيمر أن اًم١ًمال ذم يم٤من

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت مم٤م يٛمثٚمف وُم٤م اعمًئقل

 ،اعمنميملم ؾم٥م قمـ هنك وضمؾ قمز اهلل أن شمتْمٛمـ آي٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ومٝمٜم٤مك

 أي٦م ُمٕمٜمك ،قمٚمؿ سمٖمػم قمدواً  اعمًٚمٛملم رب ومٞمًٌقن اعمنميمقن ه١مٓء يٕمقد أن ظمِمٞم٦م

 .هٙمذا

ٌهقا  َوٓ﴿: ُمداظمٚم٦م ًُ ـَ  شَم ِذي ـْ  َيْدقُمقنَ  اًم    ُدونِ  ُِم
ِ
ٌهقا  اّلل  ًُ َ  وَمٞمَ ﴾ قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  قَمْدًوا اّلل 

 [.128:إنٕم٤مم]

 ،ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح شمٌٞمٜم٧م ،قمٜمده٤م وىمٗمٜم٤م إذا أي٦م هذه ،صدىم٧م ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًٚمؿ ؾم٥م ٕن ذًمؽ ،ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ مر  حَ اعمُ  أن وهل ،ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة

 هذا ؾم٥م ُمًٚمامً  أن ومٚمق ،ذيٙم٤مً  وضمؾ قمز هلل ادقمقا  ؿٕهن ومٞمف: رء ٓ ًمٚمٛمنمك

ٟمف وسملم سمٞمٜمف اعمنمك  ؾم٥م ًمق ُمٜمف اًمٕمٙمس قمغم ،ذًمؽ ذم رء ومال اعمًٚمٛملم إظمقا

 وىمت٤مًمف ،ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ومٝمذا ،اعمًٚمؿ أظم٤مه اعمًٚمؿ

 .ذًمؽ ذم رء ومال عمنمك ًمٚمٙم٤مومر اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب أُم٤م ،شيمٗمر

 ه١مٓء يٕمقد أن ظمِمٞم٦م ،اعمنميملم يًٌقا  أن اعمًٚمٛملم هنك وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م هذا ُمع 

 جيقز ٓ ح٤م ،[هلل] اعمنمك [ؾم٥م] ًم٤ٌمب ؾمداً  ،قمٚمؿ سمٖمػم قمدواً  اهلل قا ومٞمًٌ نقاعمنميم

ٌهقا  َوٓ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل سم٤مسمف يٗمتح أن ًمٚمٛمًٚمؿ ًُ  .[128:إنٕم٤مم﴾ ]شَم

: أي اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ أنف ،اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف أي٦م هذه ُمثؾ ذم اًمٜمٝمل ومٝمذا 

 أن قمٚمٞمف يؽمشم٥م ومل ،اعمنمك ؾم٥م اعمًٚمؿ أن ومٚمق ،اًمٕم٤معملم ًمرب اعمنمك ؾم٥م سم٤مب ؾمد

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هذا ،أبداً  ذًمؽ ذم رء ومال اعمًٚمؿ ي٥ًم سم٠من اعمنمك يٕمقد
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُم٤ٌمذة اًم١ًمال يٛمس مم٤م ،ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء اًمًٜم٦م ذم 

 شمزين وم٤مًمٕملم ،ًمف حم٤م ٓ ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»: واًمًالم

 هل هذه شاًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م

 .اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 ًمٙمٜمٝم٤م ،وٕمػ ؾمٜمده٤م ذم رواي٦ماًم طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،ةنِّ ٗمَ ُمُ  أظمرى رواي٦م وهٜم٤مك

 اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمٚمٛمس هق اًمٌٓمش سمدل ،صحٞمح٦م ومٝمل اًمدراي٦م طمٞم٨م ُمـ

 شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج» اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٚمٛمس: أي

 شمْمٛمـ ،صحٞمحٞمٝمام ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف مم٤م وهق ،اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا 

م شمْمٛمـ ،اجلقاب هذا أول ذم ذيمرِتام اًمٚمذيـ اًمتحريؿ ُمـ اًمٜمققملم  وهق ًمذاشمف اعمحر 

 ،ًمٖمػمه اعمحرم ـٛم  َْم وشمَ  ،احلدي٨م آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذيمره اًمذي ،اًمزٟم٤م

 شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اعم٘مدُم٤مت هذه وهل

 ش.اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م

 هذه ُمـ واًمٖم٤مي٦م اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ ،اعم٘مدُم٤مت هذه يمؾ ذم اعمحٔمقر طمّمؾ ُم٤م 

 سمٕمْمٝم٤م ُمـ رء أو اعم٘مدُم٤مت هذه يمؾ سمت٘مدم إٓ شم٘مع أن قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ اعم٘مدُم٤مت

 حت٘مؼ ذم واًمت٤ٌمـم١م اًمنقم٦م طمٞم٨م ُمـ آظمر إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ ىمد ذًمؽ يم٤من وإن

 هذا ذم ذيمرت اًمتل اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م اًمزٟم٤م ًمٙمـ ،اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمـ وؾمٞمٚم٦م أي

 هذه ُمثؾ ذم يمٕم٤مديت» أجْم٤مً  وأنٌف- طمدي٨م ذم ضم٤مء ويمام ،سم٤مًمٜمٔمرة شمٌدأ أن ٓسمد احلدي٨م

 اًمذي احلدي٨م هذا أن وم٠منٌف ،-شواطمد سمحجر قمّمٗمقريـ: ي٘م٤مل يمام أرُمل أن اعم٠ًمخ٦م

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل شم٘مقًمقا  ٓ طمتك ،إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ إي٤مه ؾم٠مؾمٛمٕمٙمؿ

 .شإسمٚمٞمس ؾمٝم٤مم ُمـ ؾمٝمؿ اًمٜمٔمرة» :وهق ُم٘مٌقًٓ 

 اًمزٟم٤م إمم سمف شُمقد مل ٕهن٤م ًمذاِت٤م: ٓ ُم٦مرّ حُمَ  ومٝمل ،ُم٦مرّ حُمَ  ٟمٔمرة يٜمٔمر طمٞمٜمام اعمًٚمؿ ومٝمذا

 شمِمٕمر مل هل رسمام سمؾ ،اًمٜمٔمرة ِبذه شمت٠مثر مل إًمٞمٝم٤م اعمٜمٔمقر أن يمام ،اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م وإمم

 ذيمره ُم٤م إمم اًمٜمٔمرة هذه شم١مدي ىمد ًمٙمـ ،رضر وأي أخؿ أي ومٞمٝم٤م طمّمؾ ومام ،إـمالىم٤مً  ِب٤م

 قمز اهلل طمرم ُم٤م اًمقىمقف ،آظمره٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمٕمده٤م ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 أول ذم ًمٙمؿ أيمدت يمام احل٘مٞم٘م٦م وهذه ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا ،اًمزٟم٤م ُمـ وضمؾ

 اعم٤ًمئؾ ُمـ هٜم٤مك يقضمد ٕنف هذا: أىمقل ،اًمٕمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م ري٥م وٓ ٓؿمؽ ،اجلقاب

 ُمـ أيمثر إمم أطمٞم٤مٟم٤مً  ورسمام ،ىمقًملم إمم وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

: أي ًمٖمػمه٤م وحمرُم٤مت ،ًمذاِت٤م حمرُم٤مت: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اعمحرُم٤مت أن أُم٤م ،ذًمؽ

 ويمٞمػ ،ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم ظمالف ٓ ومٝمذا ،ًمذاِت٤م اعمحرم إمم شم١مدي ٕهن٤م

 احلدي٨م هذا وؾمٛمٕمتؿ ؾم٤مسم٘م٤مً  أي٦م ؾمٛمٕمتؿ وىمد ،ظمالف هذا ُمثؾ ذم ي٘مع أن يتّمقر

 .ٓطم٘م٤مً 

 : أن وم٠مىمقل ،سم٤مًم١ًمال ضمداً  ىمقي٦م قمالىم٦م ًمف احلدي٨م هذا نإ: ىمٚم٧م

 ذ هق ؿمؽ سمال هذا ،سم٤مظمتٞم٤مره اًمًٙمرشمػمة شمٚمؽ اختذ اًمذي اعمًٚمؿ اًمرضمؾ

 أو سمج٤مٟمٌف يٙمقن أن قمٚمٞمف ومرض ،ُم٤م دائرة ذم اعمقفمػ ذاك ُمـ أيمثر ،ًمٚمٗمتٜم٦م وُمٕمرض

 هٜم٤مك يٙمقن أن قمٚمٞمف ومرض ،وفمٞمٗمتف سمحٙمؿ هل٤م ُمالزم هق اًمذي همرومتف ذم إىمؾ قمغم

 اعمحرم ٓرشمٙم٤مسمف اعمخ٤مًمٗم٦م: هذه ذم واىمع هق اعمذيمقريـ اًمِمخّملم ُمـ يمٌؾ  ،ُمقفمٗم٦م

 .ًمٖمػمه

 ُمقفمٗم٦م ومٞمٝم٤م هق طمٞم٨م وفمٞمٗمتف ذم يٙمقن سم٠من ي٘مٌؾ أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ اًمذي وم٤مٔن

 رؾمقل ذيمره٤م اًمذي اعمحرُم٤مت هذه ُمـ رء ذم ي٘مع أن ٓسمد ،ري٥م وٓ ؿمؽ سمال هذا

 وُم٤م إسمٚمٞمس ؾمٝم٤مم ُمـ ؾمٝمؿ هل لاًمت اًمٜمٔمرة: أوهل٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ذًمؽ ،ُم٦مرّ حَ اعمُ  اًمٜمٔمرة هذه يٜمٔمر ٓ أنف ًمٜمٗمًف ويدقمل ،ٟمٗمًف يؼمئ قم٤مىمالً  ُمًٚمامً  أفمـ

 قمغم يمت٥م» :أنف احلدي٨م هذا ذم ؾمٛمٕمتؿ سمؾ ،ُمٕمّمقُم٤مً  يٙمت٥م مل إٟم٤ًمن اإلٟم٤ًمن ٕن

 ش.حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ

 وًمق يدرك أن ٓسمد اعم٘مدُم٤مت هذه [ي٘مقل] واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل: يٕمٜمل 

 اهلل قمّمٛمف ُمـ وم٤معمٕمّمقم ،اعم٘مدُم٤مت هذه ُمـ واًمٜمتٞمج٦م واًمثٛمرة اًمٖم٤مي٦م أُم٤م ،ُمٜمٝم٤م رء

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

ٟمٜم٤م ُمـ ضمداً  ويمثػمون يمثػمون يدقمل وم٘مد  قمّمٛمف وضمؾ قمز اهلل أن ،اًمٓمٞمٌلم إظمقا
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 اهلل رؾمقل سمٕمد ُمـ إـمالىم٤مً  سمنم يًتٓمٞمع ًمـ ًمٙمـ ،يمثػم هلل واحلٛمد وهذا اًمزٟم٤م ُمـ

 ومْمالً  ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمٖم٧م ُمٜمذ حمرُم٦م ٟمٔمرة ٟمٔمرت ُم٤م أن٤م: ي٘مقل وأن يزقمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلٟم٤ًمن ومٝمذا ،ٟمٗمز زم يم٧مرّ طَم  اُمرأة ُمـ مجٞمٚم٦م يمٚمٛم٦م إمم اؾمتٛمٕم٧م ُم٤م: ي٘مقل أن قمـ

 ٟمص ذم اعمحرُم٦م اعم٘مدُم٤مت هذه ُمثؾ ذم ي٘مع أن ٓؿمؽ ،ؾمٙمرشمػمة قمٜمده ووع اًمذي

 يتٕمرض ىمد أنف ،اًم١ًمال ذم ـمرح قمام اًمٜمٔمر سمٖمض هذا أىمقل وأن٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م

 خيٚمق أن ًمٚمًٙمرشمػمة اعمًت٠مضمر ذًمؽ أو اعمقفمػ ذًمؽ يتٕمرض ىمد - ي٘مع ومٕمالً  وهذا -

 سم٤مِب٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أظمرى وؾمٞمٚم٦م ذم وىمع ىمد يٙمقن وطمٞمٜمئذ ،ِب٤م

 شاعمًتدرك» ذم يمؿ٤ماحل اهلل قمٌد أبق رواه اًمذي ،اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

 ش.صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ ،سم٤مُمرأة رضمؾ اظمتغم ُم٤م»: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػمه

 يم٤من إٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمديٙمؿ ُمٕمروف وهذا

 ذم يٚم٘مل طمتك ،وسمقؾمقؾمتف سم٘مقشمف طم٤مرضاً  اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ: أي ،شصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من

ة اًمرضمؾ اعمختٚمٞملم ُمـ يمؾ ىمٚم٥م  ٓ هلذا ،اعمٕمّمٞم٦م قمغم ًمٞمجٛمٕمٝمام سمٞمٜمٝمام ي١مًمػ ،واعمرأ

 يٙمقن سم٠من يرى أن أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من عمـ جيقز

 .اُمرأة وفمٞمٗمتف ذم ُمٕمف

 يًت٠مضمر هق اًمذي ،احلر ُمثالً  اًمٓمٌٞم٥م سملم ومرىم٧م ،وأظمر إول سملم ىم٧مر  ومَ  أن٤م 

 .اعمقفمٗم٦م قمٚمٞمف َض رِ ومُ  اًمذي اعمقفمػ وسملم ،اًمًٙمرشمػمة هذه

 ،سمٞمده ٟمٗمًف إمم اًمنم ضمٚم٥م :إول ،إُمريـ سملم ومرق صمٛم٦م أنف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ

 هن٤مٟم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن ٓ: :اجلقاب قمذر؟ ًمف يٌ٘مك هذا ومٝمؾ ،قمٚمٞمف ذًمؽ يمؾ: أظمر

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،حمرُم٦م ـمرق ُمـ رزىمٜم٤م ٟمتٓمٚم٥م أن قمـ

 وم٠ممجٚمقا  ،وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن! اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م»: اًمّمحٞمح

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من ،اًمٓمٚم٥م ذم  ش.سم٤محلرا

م   قمٚمٞمؽ ما طمر ،اًمت٤مضمر أُّي٤م أو اًمٓمٌٞم٥م أُّي٤م قمـ ومْمالً  اعمقفمػ أُّي٤م قمٚمٞمؽ ومحرا

ة سمج٤مٟمٌؽ يٙمقن أن  ُمـ يمثػم ذم آي٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وىم٤مل ،حمرُم٤مً  ًمؽ ًمٞم٧ًم اُمرأ

ـْ ﴿: اجلدر ِب٤م شمزيـ اعمج٤مًمس َ  َيت ِؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل   ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم
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٥ُم  ًِ َت  [.3، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيْ

 اًم٘مرآن ضمٕمٚمقا  ،قمْملم اًم٘مرآن ضمٕمٚمقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر اًمِمديد إؾمػ ُمع

 ضمدرهؿ ومٞمزيٜمقن ،اعمنموقم٦م اًمٖمػم إُمقر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ،ًمٚمؼميم٦م أو ًمٚمزيٜم٦م

 اًمتل أي٤مت سمتٚمؽ شمت٠مثر ًمـ ،قمروؿمٝم٤م قمغم ظم٤موي٦م هل ىمٚمقِبؿ صمؿ ،اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٤مت

ـْ ﴿: أي٦م ومٝمذه ،ضمدرهؿ ِب٤م زيٜمقا  َ  َيت ِؼ  َوَُم  ُمع آظمره٤م إمم ،[2:اًمٓمالق﴾ ]اّلل 

 هذه ومٝمل ،ُمنموقم٦م همػم سمٓمرق اًمرزق يٓمٚمٌقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم أيمثر ،اًمِمديد إؾمػ

 .ضمدرهؿ ذم أو أخًٜمتٝمؿ ذم إُم٤م هل وإٟمام ،ىمٚمقِبؿ ذم ُمًت٘مرة أو ُم٘مررة ًمٞم٧ًم

 .حتريامً  أؿمد ومٝمق اخلٚمقة يم٤من وإذا ،حمرم ومٝمق ظمٚمقة هٜم٤مك ي٘مع مل إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 وه٤مذيـ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ًمٙمؿ ىمدُم٧م أن سمٕمد ،اًمٙمالم هذا ظمت٤مم ذم أىمقل أن أردت 

 أن أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ سم٠منف: اًمٍمحيلم اًمّمحٞمحلم احلديثلم

 خلص ُمٍم ؿم٤مقمر ؿمقىمل: أىمقل أن أردت ،ُمقفمٗم٦م وفمٞمٗمتف ذم قمٜمده يٙمقن أن يرى

 :وم٘م٤مل ،ضمداً  مجٞمؾ سمِمٕمر اعمقوقع هذا

 ومٚم٘م٤مءُ  ومٛمققمد ومٙمالم           ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 ،إـمالىم٤مً  يٜمٙمره أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ وهذا ،احلدي٨م ذاك ُمـ أظمذه اًمِم٤مقمر هذا

 ُمـ ،ٟمٗمز أطمٗمظ أن٤م: ي٘مقل أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام يًتٓمٞمع ٓ أنف يمام

 .اًمِمٞمٓم٤من شمٚمٌٞمس ُمـ ذًمؽ ويٙمقن ،ُمٖمروراً  يٙمقن ذًمؽ دقمكا

 اًمِمٞمٓم٤من ًمتٚمٌٞمس خيْمع ىمد ،ومٙمراً  اًمِمٞمٓم٤من ًمتٚمٌٞمس خيْمع أن يٛمٙمـ ٓ واعمًٚمؿ 

 سم٠منف يدقمل أن أُم٤م ،وضمؾ قمز اهلل إمم ويتقب ،راضمٕمقن إًمٞمف ٤موإٟم هلل ٤مإٟم: ومٞم٘مقل قمٛمالً 

ة ومٞمف شم١مصمر أن ُمـ ُمٕمّمقم هق  .ٟمٖمٛمتٝم٤م أو صقِت٤م أو سمًٛمتٝم٤م أو سمٜمٔمرِت٤م أضمٜمٌٞم٦م اُمرأ

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ،اجل٤مهٚملم ُمـ ٟمٙمقن أن سم٤مهلل ٟمٕمقذ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ذاك قمـ ضمقا

 ..اًم١ًمال

ة شم٠ميت.. هذا اًمٓمٌٞم٥م: ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م  ،ُمريْم٦م يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م هذا شمراضمع اُمرأ
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 .ظمٚمقة ذم ومٞمٙمقن هٜم٤مك يٙمقن أنف سمد ومال

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ..اخلٚمقة يٜمٗمل طمتك ،ُمقضمقدة شمٙمقن ٤مًمًٙمرشمػمةوم :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمتل ذاه٥ماعم ُمـ ُمذه٥م قمغم ُمٕم٤مجل٦م هذه سم٠منف يذيمرين سم٘مك هذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين.. ٟمقاس أيب ُمذه٥م وهق ،إرسمٕملم ذم وٓ إرسمٕم٦م ذم ٓ شمدظمؾ

 اًمداء هل

 ي٤م قمٓمِم٤مٟملم أنٙمؿ يـ٤مسم مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مًمٙمؿ ـمقًمقا  ،اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .مج٤مقم٦م

 ..اؾمٛمع.. اؾمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمٚمٛم٦م يًٛمع ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م أي ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م زًمٜم٤م ُم٤م! أظمل ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞم 

 رء واإليامن رء اعمٕمروم٦م ،يٕمرومٝم٤م أن يٙمٗمل ٓ ٕنف ِب٤م: ي١مُمـ: أىمقل ِب٤م وي١مُمـ

 .آظمر

 اعمٕمروم٦م ،سمٞمٜمٝمام يٗمرق أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ أنف قمت٘مدأ ُم٠ًمخت٤من ه٤مشم٤من 

 ومٝمق اإليامن أُم٤م ،يمٗمره ٤موخي٤مًمٓمٝم ٤موجي٤مُمٕمٝم ٤ميِم٤مريمٝم ىمد اعمٕمروم٦م ،رء واإليامن رء

 .اًمٙمٗمر ي٤ٌميـ اًمذي

 ،سمف ي١مُمـ أن جي٥م ًمٙمـ ،صحٞمح اًمٙمالم هذا واهلل يٕمرف أن اعمًٚمؿ يٙمٗمل ومال وًمذًمؽ 

 .سمف آُمـ وسمام قمٚمؿ سمام اًمٕمٛمؾ قمغم ًمف ووازقم٤مً  داومٕم٤مً  إيامٟمف يٙمقن طمتك يٙمقٟمقا  طمتك

ٟمٜم٤م ٟمٜمّمح دائامً  ٟمحـ ،اًمٜم٤ًمء يٕم٤مًم٩م أن اعمًٚمؿ ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ومال  ،إـم٤ٌمء إظمقا

 قمـ ؾمٌٞمالً  ذًمٙمؿ إمم اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م آسمتٕم٤مد يت٘مّمدوا وأن ،يتحروا أن قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ

 قمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمغم هذا خيٗمك ُم٤م ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: ٟم٘مقل ،اًمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجل٦م

 ٓ ديمتقر هذا أنف ،ٟمٔم٤مُم٤مً  يّمػم أن: يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

ة يٕم٤مًم٩م أن أو رضمالً  يٕم٤مًم٩م أن سملم يٗمرق  إٓ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجلتف سم٤مب يًد أن جي٥م ،اُمرأ
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 سم٤مب يٗمتحقن طمٞمٜمام ،اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء ه١مٓء أن سم٤مًمتجرسم٦م أقمٚمؿ وأن٤م ،اًميورة ذم

 ُمٕم٤مجلتف أو ًمرضمؾٍ  ُمٕم٤مجلتف سملم ومرق ٓ ُمًتٛمرة اعمٕم٤مجل٦م ؾمتّمٌح ،اًمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجل٦م

ة  ،اًمٜم٤ًمء أُمراض ُمٕم٤مجل٦م ذم خمتّم٤مً  اًمٓمٌٞم٥م ويّمٌح ،مت٤مُم٤مً  إُمر يٜم٘مٚم٥م ىمد سمؾ ،ُٓمرأ

 .اًمٗمتٜم٦م شمٙمٛمـ وهٜم٤م

 ٕنف ُم١ماظمذة: وٓ ي٘م٤مل يمام أنف طم٘مٞم٘م٦م واجلقاب ،اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ي٠ميت وهٜم٤م 

 اعمرأة ُمع اظمتكم ُم٤م طمتك أن٤م ٟمفإ: ي٘م٤مل أن ذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر هذا ،اًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ

 ،ُمريْم٦م هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق ،ِب٤م ظمتكمأ ؾمٙمرشمػمة أوضمد أنف ُمْمٓمر وم٠من٤م ،اعمريْم٦م

 :ٟمقاس أيب ُمذه٥م هذا ٟمفإ إذاً : ىم٤مل ُمـ صدق !اهلل ؾمٌح٤من

 اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .وٟم٘مٓم٦م دائرة وم٤مٔن

 ؾمٙمرشمػمة قمٜمده ٟمفإ: ي٘مقل آظمر اً،ظمػم جيزاك اهلل أمحد أبق ي٤م يمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ؿم٘مٞم٘متف

 . اعمحرم سمِم٠من ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞم 

: ىمٚم٧م اعمنموقم٦م اعمٕم٤مجل٦م ُمـ ٟمقع وهذه ،اعمنموقم٦م اعمٕم٤مجل٦م ُمـ ٟمقع هق وهذا

 ٟمقع ومٝمذا أظمتؽ ومٝمذه ،ًمف حمرم همػم هل ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن جيقز ٓ أنف اجلقاب ؾمٌؼ

 .اعمٕم٤مجل٦م ُمـ

 .ـمٞم٥م ىمٚمٌف وأن اًمٜمٞم٦م طمًـ أنف ،هذا سمٕمٛمٚمف أنف يدقمل اًمٌٕمض :ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞم 

  (22: 22: 35/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 13: 52/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 19: 26/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)
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316 

 ادربقات مع أوٓدها ترك مع افبقت خارج ادرأة ظؿؾ حؽؿ

 سمٞمتٝم٤م ظم٤مرج ُم٤ٌمطًم٤م قمٛماًل  اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمٛمؾ ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .إول اًم١ًمال هذا اعمًٚمامت، اخل٤مدُم٤مت أو اعمرسمٞم٤مت قمٜمد أـمٗم٤مهل٤م شمرك ُمع

 ؿمخص ذم إُم٦م ًمٜم٤ًمء ظمٓم٤مسًم٤م وضمؾ قمز اهلل ىمقل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ :اًمِمٞم 

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿وضمؾ قمز سم٘مقًمف ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَم   اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  ي٘مقل يمام: ذًمؽ وُمٕمٜمك [33:إطمزاب﴾ ]إُومَم 

 وقمدم اًمٌٞمقت ًمزوم اعمرأة ذم وإصؾ واخلروج، اًمؼموز اًمرضمؾ ذم إصؾ أن

 شم٤ٌمرك اهلل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م وهذا ُمٜمٝم٤م، هل٤م سمد ٓ حل٤مضم٦م إٓ اخلروج

 ًمٙمـ اهلل أذن ىمد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء قمغم احلج٤مب ومرض ح٤م وشمٕم٤ممم

 ُمتٓمٞم٦ٌم همػم سمجٚم٤ٌمِب٤م ُمتًؽمة سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمرضم٧م وم٢مذاش حلقائجٙمـ خترضمـ أن

 ومخروضمٝم٤م هل٤م حل٤مضم٦م اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة طمج٤مب: يمت٤مب ذم قمٜمدٟم٤م ُمنموح هق يمام سمٓمٞمٌٝم٤م

 .ضم٤مئز هذا

 اإلظمالل أو آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء ارشمٙم٤مب ظمروضمٝم٤م وراء ُمـ شمرشم٥م إذا أُم٤م

ة يمٚمٗم٧م اًمتل اًمٌٞمتٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض  اًم٘مرآين اًمٜمص ي٠ميت ومحٞمٜمذاك ِب٤م شم٘مقم أن اعمرأ

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٤ًمسمؼ  شمؽمك وأن خترج أن هل٤م جيقز ومال [33:إطمزاب﴾ ]سُمٞمُقشمُِٙم

 سمٛمٓم٤مًم٥م أقمرف هل إم ٕن ُمًٚمامت: ظم٤مدُم٤مت يمـ وًمق ًمٚمخ٤مدُم٤مت إوٓد

 .واإلصالح واًمتٕمٚمٞمؿ اًمتقضمٞمف ُمـ هلؿ يّمٚمح وسمام أوٓده٤م

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًميورات ُمـ اعمٛمرو٦م أو اعمدرؾم٦م أو اًمٓمٌٞم٦ٌم قمغم هؾ :ُمداظمٚم٦م 

 اخل٤مدُم٤مت؟ ه١مٓء قمٜمد أـمٗم٤مهل٤م شمرك هل٤م شمٌٞمح

ًٓ  :اًمِمٞم   اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ سمقاضم٥م ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يقضمد ٓ يم٤من إذا: أو

 خترج أن اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م هلذا ومٞمجقز إًمٞمٝم٤م أخٛمحٜم٤م اًمتل اًمنموط طمدود وذم اًمالزم

 ٟمٚمٛمح أن يٜمٌٖمل ورسمام آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل سم٤مًمنموط ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت ًمتٕمٚمؿ سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة
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 هٜم٤مك يٙمقن أٓ ُمثاًل  ذًمؽ ُمـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م سم٥ًٌم ُمؽمشم٦ٌم شمٙمقن أٓ: أظمرى أُمقر إمم

 هذه ُمثؾ ُمـ إُمر ظمغم وم٢مذا اًمرضم٤مل، ُمـ اعمقفمٗملم وسملم اًمٜم٤ًمء سملم اظمتالط

 قمٜمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اًمّمقرة ذم اعمرأة ظمروج ُمـ ُم٤مٟمًٕم٤م ٟمرى ٓ ومحٞمٜمئذ اعمخ٤مًمٗم٤مت

 .اًمقاضم٥م ِبذا ُمٙم٤مهن٤م ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا

 اهلل قمٜمد وأومْمؾ ُم٘مدم أـمٗم٤مهل٤م ًمؽمسمٞم٦م سمٞمتٝم٤م ذم وضمقده٤م وهؾ: وي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 قمٞمٜمٞم٦م ومروض ُمـ أـمٗم٤مهل٤م شمرسمٞم٦م وهؾ اًمقفمٞمٗم٦م، ٕداء سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م ُمـ شمٕم٤ممم

 يمٗم٤مئٞم٦م؟ ومروض قمغم وُم٘مدم

 أُم٤م أوٓده٤م، سمؽمسمٞم٦م شم٘مقم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م إوٓد أم اعمرأة يمذًمؽ، هق :اًمِمٞم 

سًم٤م ىمٚم٧م وًمذًمؽ اًمٙمٗم٤مئل، اًمٗمرض سم٤مب ُمـ ومٝمق أوٓده٤م ًمٖمػم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م  قمـ ضمقا

 اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ: أي اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض ِبذا ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 هذا ذم ىمٚمٜم٤م اًمٌٞم٧م ذم أوٓدهـ يؽميمـ أن هلـ رضورة ٓ اًماليت إظمري٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .جيقز احل٤مًم٦م

ة أن: ي٘مقًمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم سمٕمض قمغم ومْمٞمٚمتٙمؿ رد وُم٤م :ُمداظمٚم٦م  اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 سم٠مهنـ قمٚماًم  قمٜمٝمـ؟ سمدياًل  ي٘مقم ومٛمـ واًمتٛمريض واًمتدريس اًمٓم٥م جم٤مل ذم شمٕمٛمؾ مل إن

 اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات سم٠من ويًتدًمقن اًمنمقمٞم٦م، اعمخ٤مًمٗم٤مت سمٕمض ذم ي٘مٕمـ

 .مجٞمًٕم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ظمدُم٦م اعمٝمـ هذه أداء ُمـ ذقمٞم٦م رضورة وهٜم٤م

سًم٤م: أراه ٓ اعم٠ًمخ٦م ِبذه اًم٘م٤مقمدة ِبذه آؾمتدٓل :اًمِمٞم   ٕن ذًمؽ صقا

 اًم٘م٤مقمدة هذه أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ سم٤مٕومراد، يتٕمٚمؼ ومٞمام هق اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

َُم٧ْم : ﴿آي٦م ُمـ أظمذت مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ ٜمِزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمد   شم٤مسمع صمؿ [3:اح٤مئدة﴾ ]اخْلِ

ٓ  : ﴿وم٘م٤مل أي٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  وىمع وم٢مذا [119:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 سم٤مًمٌمء اعمٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن وىمع إذا: إول: اصمٜملم ؿمٞمئلم هٜم٤م ٟمالطمظ أن جي٥م.. اإلٟم٤ًمن

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات ومٝمٜم٤م احلرام، ومٞمف إصؾ ُم٤م يقاىمع أن إمم وم٤موٓمر

 وإٟمام سمٕمد ي٘مع مل رء ذم اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات: ي٘م٤مل ٓ: اًمث٤مين اًمٌمء
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 ٓ ُمقوع ذم ًمٚمٝمالك أنٗمًٜم٤م ٟمٕمرض أن ُمثاًل  ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ٓ ومٜمحـ اعمًت٘مٌؾ، ذم ي٘مع ىمد

 قمغم اًمٓم٤مرئ هذا ـمرأ  إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اهلالك، ُمـ اخلالص ومٞمف ٟمجد

 يت٘مّمد أن أُم٤م ضم٤مز، اهلل طمرم ُم٤م ي٠ميمؾ أن اوٓمر إذا احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اعمٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن

 سم٘م٤مقمدة اًمدظمقل هذا ومٞمؼمر اهلل طمرم ومٞمام ومٞمف ي٘مع سم٠منف يٕمٚمؿ جمتٛمًٕم٤م يدظمؾ أن اإلٟم٤ًمن

 وىمع إذا ومٞمام حمٚمٝم٤م وإٟمام ه٤مهٜم٤م حمٚمٝم٤م ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة هذه اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات

 شمٌٞمح اًميورات حمؾ ومٝمٜم٤مك رضورة ذم ُمٜمف ؾمٕمل وٓ ُمٜمف يم٥ًم سمٖمػم اإلٟم٤ًمن

 سم٘م٤مقمدة ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم ذيمرت يمام اًم٘م٤مقمدة هذه ىمٞمدوا اًمٕمٚمامء أن قمغم اعمحْمقرات

 وم٤مإلٟم٤ًمن سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: وم٘م٤مًمقا  ومقى شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يّمٌح ٓ طمتك أظمرى

، ـم٤مزضًم٤م حلاًم  ي٠ميمؾ يم٠منف ُمٜمٝم٤م وي٠ميمؾ جيٚمس ومال اعمٞمت٦م ٕيمؾ اوٓمر ًٓ  ي٠ميمؾ وإٟمام طمال

 .اهلالك ظمٓمر قمٜمف يدومع ُم٤م سمٛم٘مدار

 قمغم وهذا ُمًٚمامت، ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م سم٠منف ٟم٘مقل ٟمحـ: صم٤مٟمًٞم٤م

 يمٗم٤مئل واضم٥م حت٘مٞمؼ يم٤من إذا وًمٙمـ اًمٕمٞمٜمل، اًمقضمقب قمغم وًمٞمس اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب

 أنف يٕمٚمؿ يم٤من إذا.. اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا ًمتح٘مٞمؼ اًمٓم٤مًم٥م هذا ي٘مع أن ُمٜمف يؽمشم٥م

 يمٗم٤مئل، ومرض هق اًمذي اًمٗمرض هذا ي٠ميت أن ًمف جيقز ومال ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ؾمٞم٘مع

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروع سمٕمض ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمره٤م أظمرى أطمٙم٤مم ُمـ احلٙمؿ هذا ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل ومرض هق اجلٜم٤مئز شمِمٞمٞمع: ُمثاًل 

 خت٤مًمػ وسمدع ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ُمٕمف اىمؽمن إذا اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا أن يذيمرون اًمٗم٘مٝم٤مء

 سمقاضم٥م ًمٞمس ٕنف اًمتِمٞمٞمع: ذًمؽ حيي أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال احلديثٞم٦م اًمٜمّمقص

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م وهذا يٍمطمقن، ٟمجدهؿ سمؾ طمْمقره، قمٚمٞمف قمٞمٜمل

 ومٕمٚمٞمف وًمٞمٛم٦م إمم اعمًٚمؿ دقمل وإذا: ي٘مقًمقن اعمٓمٝمرة، اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم

 قمٜمف يً٘مط ومحٞمٜمذاك شمٖمٞمػمه يًتٓمٞمع ٓ ُمٜمٙمًرا  صمٛم٦م أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا إٓ اإلضم٤مسم٦م

 .اإلضم٤مسم٦م وضمقب

 ٟم٘مقل أن إًذا جيقز ومال اًمٗم٘مٝم٤مء، أىمقال وُمـ اًمًٜم٦م ُمـ ُمٕمرووم٦م أُمقر يمٚمٝم٤م ومٝمذه

ه ىمد ح٤م وومتٞم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ٟمٕمرض أن ًمٜم٤م جيقز سم٠منف: ٟمحـ  اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٗم٤ًمد ُمـ ٟمرا
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 اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا يمٗم٤مئًٞم٤م، ومرًو٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن ٟمريد أنٜم٤م سمدقمقى وهمػمه٤م

 اًمّم٤محل٤مت اعم١مُمٜم٤مت يٚمتزُمف ُم٤م يٚمتزُمـ ٓ اًماليت اًمٜمًقة سمٕمض ُمـ ؾمٞمحّمؾ: أىمقل أن٤م

 اًمنمقمل احلٙمؿ اًمتزام ُمـ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع قمغم ظمقف ومال وًمذًمؽ اًم٘م٤مٟمت٤مت،

 هذا ًمتحّمٞمؾ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء شمت٘مدم مل إذا أنف سمدقمقى سمٞم٤مٟمف صدد ذم ٟمحـ اًمذي

 هذا ومٞمف حيّمٚمقن اًمذي اعمٙم٤من ذاك ذم شم٘مع ُمٗم٤مؾمد هٜم٤مك ٕن. .. اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض

 يمام ٕنف حيّمٚمف: ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يقضمد ٓ ؾمقف اًمٕمٚمؿ هذا أن ُمـ ظمقف ٓ اًمٕمٚمؿ،

 .ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ: ي٘م٤مل

 اعمدارس إمم يٜمتٛمل اًمذي اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب يمؾ ًمٞمس أن سم٤معمِم٤مهدة ٟمرى وٟمحـ

 إمم أجًْم٤م يٜمتٛملم اًماليت اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت يمؾ ًمٞمس ويمذًمؽ ُمٚمتزم، هق واجل٤مُمٕم٤مت

 هؿ ومٝم١مٓء شم٤ًمهؾ قمٜمدهـ وم٤مًماليت ُمٚمتزُم٤مت، يمٚمٝمـ ًمًـ أجًْم٤م واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس

 مل إذا اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ وإظمري٤مت اًمٙمٗم٤مئل، اًمقاضم٥م هذا سمتحّمٞمؾ ؾمٞم٘مقُمقن

 أو اعمًٚمٛملم ُمـ اًمقاضم٥م سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل ومرض[ هق] إصؾ ومٗمل سمف ي٘مٛمـ

 .واخلٓمر اًمزًمؾ ُمقاىمع قمـ اسمتٕمدن ىمد: وصم٤مٟمٞم٤ًم قمٜمٝمـ، ؾم٘مط اعمًٚمامت

 .اًم١ًمال هذا قمـ وضمقايب شمقضمٞمٝمل هذا

 (22:21:26/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسائؼ مع افسقارة ادرأة رـقب حؽؿ

 إمم اًمٜم٤ًمء ي٠مظمذ أن ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًم٤ًمئؼ أن ،هٜم٤م ضمٚم٤ًمشمؽ أطمد ذم ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 ُّيقدي٦م جمقس ومٝمٜم٤مك ،اعمِمٙمٚم٦م هذه ُمـ ٟمٕم٤مين ومٜمحـ ،اًمًٗمر ظمالف اًمٌٚمد داظمؾ ذم اعمحالت

 خيٚمق ٓ: »اًمرؾمقل ذيمره اًمذي دي٨ماحل سملم ٟمقومؼ ومٙمٞمػ ،اإلؾمالم إمم يٜمتٛمقن ٓ وٟمّم٤مرى

 قم٤مم؟ أم ظم٤مص احلدي٨م وهؾ شصم٤مًمثٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ

 ٓ: »طمدي٨م ذيمرت صمؿ ًمٜمّم٤مرى،ا يمالُمؽ ذم ذيمرت ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م :اًمِمٞم 

 ظمال اًمذي يم٤من ؾمقاء حمرُم٦م هل وم٤مخلٚمقة شصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ خيٚمق
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ين ذيمرت ومٚمامذا ،يم٤مومًرا  يم٤من أو ُمًٚماًم  سم٤معمرأة  إن ٕنف اعمًٚمؿ؟ ذيمر قمـ وقمدًم٧م اًمٜمٍما

 سملم ظمٚمقة يٙمـ مل وإن ،واعمًٚمٛم٦م اًمٙم٤مومر سملم ظمٚمقة ومٝمق وُمًٚمٛم٦م ُمًٚمؿ سملم ظمٚمقة يم٤من

 ذم اعمرأة ريمقب: يٕمٜمل ،واًمٙم٤مومر اعمًٚمٛم٦م سملم أجًْم٤م ظمٚمقة ومٚمٞمس واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ

 ،ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ،سم٤مًمٜم٤مس قم٤مُمرة اًمٓمرىم٤مت ذم ومتٌم ُمٙمِمقوم٦م واًمًٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة

 ،ذقًم٤م ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ،ُمٗمتقح واًم٤ٌمب أضمٜمٌٞم٦م واُمرأة رضمؾ هٜم٤م ُمثاًل  اًمٖمروم٦م هذا

 واًمٙمالم واًمٚمٛمز اًمٖمٛمز ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض جيري أن يٛمٙمـ يم٤من وإن

 ٤مناعمٙم يم٤من إذا إٓ ذقًم٤م شمتح٘مؼ ٓ وم٤مخلٚمقة ،ةظمٚمق ًمٞمس هذا وًمٙمـ آظمره، وإمم ٗملاخل

 قمرف ذم اخلٚمقة هل هذه أن قمرومٜم٤م وم٢مذا ،ومٞمف ي٘مع ٤مُم ظم٤مرضمف يم٤من ُمـ يرى ٓ ُمًتقًرا

ة ريم٧ٌم إذا ومحٞمٜمذاك اًمنمع  وًمٞم٧ًم ُمٙمِمقوم٦م واًمًٞم٤مرة اًمٌٚمد داظمؾ ذم ؾمٞم٤مرة اُمرأ

 .ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ذومحٞمٜمئ سم٤مًمزضم٤مج وًمٞمس سم٤محلديد ٤مـم٦محم اًمتل اًمًٞم٤مرات يمٌٕمض

 سمٕمض ذم يم٤من وم٢مذا ،آظمر إمم سمٚمد ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أن: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ

 يم٤من وًمق ؾم٤مئؼ ُمع وطمده٤م اعمرأة ريمقب ُمـ اعمٗم٤مؾمد سمٕمض ي٘مع أن يٛمٙمـ اًمٌالد

 ،ُمٕمٜم٤مه٤م قمرومتؿ اخلٚمقة ،ظمٚمقة ًمٙمقهن٤م وًمٞمس اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ يٛمٜمع ومٝمذا ُمًٚماًم 

ٟمًٞم٤م يم٤من إذا اًم٤ًمئؼ سم٠من اًم٘مقل ي٠ميت وطمٞمٜمٍئذ  ذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ رء ي٘مع أن وخيِمك ٟمٍما

 ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا يٜمٝمك أومم سم٤مب ُمـ ومحٞمٜمٍئذ اًمرضمؾ هذا ُمع اًمًٞم٤مرة ذم اعمرأة ريمقب

 ذم آظمتالء يٙمقن سم٠من إٓ شمتح٘مؼ ٓ ؾم٤مسمً٘م٤م قمرومٜم٤مه٤م يمام وم٤مخلٚمقة ،ظمٚمقة ٕهن٤م وًمٞمس

 .ومٞمف ي٘مع ُم٤م يرى وٓ قمٚمٞمف ينمف أطمد وٓ قمٚمٞمف يٓمؾ أطمد ٓ ُمٙم٤من

 (22:31:35/ (24) ضمدة ومت٤موى)

 خارجف أو افبؾد داخؾ افسائؼ مع افرـقب حؽؿ

 اًمٌٚمد؟ ظم٤مرج ذم أو اًمٌٚمد داظمؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمئؼ ُمع اًمريمقب طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ة شمريم٥م أن يٛمٙمـ اًمذي اًمٌٚمد يم٤من وم٢مذا وآظمر، سمٚمد سملم إُمر خيتٚمػ :اًمِمٞم   اعمرأ

 ؾمد سم٤مب ُمـ ومٝمٜم٤م اًمٌٚمدان سمٕمض ذم ي٘مع يمام ِب٤م يٗمر أن خيِمك ًمقطمده٤م اًم٤ًمئؼ ُمع

 جيقز ٓ أنف وسم٤مٕومم اًم٤ًمئؼ، ُمع ًمقطمده٤م هذه واحل٤مًم٦م شمريم٥م أن هل٤م جيقز ٓ اًمذريٕم٦م
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 .ًمٚمٗمتٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمريض ُمـ وأىمقى وأومم، أومم ومٝمذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج شمريم٥م أن

 .ؿمٞم  ي٤م أظمر اًمقضمف :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 قمغم ظمٓمر هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمرأة، قمغم ظمٓمر وضمقد ُمٔمٜم٦م أن ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمريم٥م أن ُمثاًل  هل٤م جيقز ومٝمؾ هٜم٤م، اًمٌالد ُمثؾ إُمـ ُمـ رء ومٞمف سمٚمد ذم ُمثاًل، اعمرأة

 اًمرضمؾ ُمع ريمقِب٤م ذم ظمٓمر هٜم٤مك يٙمـ مل إذا يٕمٜمل اعمرأة: أىمقل...ُمٕمف ًمقطمده٤م

 .اًمًقق ويمذًمؽ اعمدرؾم٦م شمذه٥م ًمقطمده٤م،

 ..ومال وإٓ ضم٤مز ظمٓمر يٙمـ مل إذا :اًمِمٞم 

 اًم٤ًمئؼ؟ ُمع ًمقطمده٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

. ًمقطمده٤م اًم١ًمال! ًمقطمده٤م؟ يم٤من ًمق طمتك: ي٘مقل ًمقطمده٤م، اًم١ًمال هق :اًمِمٞم 

 .هق هذا

 (22:24:44/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اخلؾقة؟ مـ شائؼ مع افسقارة ادرأة رـقب هؾ

 خيرضمـ سمدأن اًمٜم٤ًمء سمٕمض وم٢من سم٤مخلٚمقة، اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٗمتقى طمقل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ي٤م صحٞمح ذًمؽ ومٝمؾ ذًمؽ، ذم سمٗمتقايمؿ ُمتٕمٚم٘ملم حمرم دون اًمًقاق ُمع أو اًمًقق إمم

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ شمٕمٜمقن سمام اًمٗمتقى شمقوٞمح ٟمرضمق ؿمٞم ؟

ة اًمرضمؾ اظمتالء هل اًمٕمٚمامء قمٜمد اخلٚمقة :اًمِمٞم   ُمقصد ُمٙم٤من ذم ًمف حتؾ ٓ سم٤مُمرأ

 ديم٤مٟم٤مً  اُمرأة دظمٚم٧م ًمق أُم٤م هٜم٤مك، جيري ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ أطمداً  أن سمحٞم٨م إبقاب، ُمٖمٚمؼ

ء  يريد قمٛمـ ومْمالً  اًمِم٤مرع ذم يٛمر ُمـ يمؾ إبقاب، ُمٗمتح اًمديم٤من وهذا طم٤مضم٦م ًمنما

 سم٤مشمٗم٤مق ظمٚمقة ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤مك، يٙمقن ىمد ُم٤م يرى أن ومٞمٛمٙمٜمف اًمديم٤من هذا إمم يدظمؾ أن

 هذه ؾم٤مئ٘مٝم٤م ُمع اظمتٚم٧م سم٠مهن٤م اًمًٞم٤مرة اعمرأة هذه ريمقب ومتًٛمٞم٦م وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء،
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 اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه ىمٚمتف ىمد وهذا ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمغم ختٗمك ٓ ُمٖم٤مًمٓم٦م

ة شمريم٥م أن ُمـ ُم٤مٟمع ومال ُمرة، ُمـ أيمثر  اًمٌٚمد هذا يم٤من إذا اًمٌٚمد وؾمط ذم ؾمٞم٤مرة ذم اعمرأ

 يم٤من وم٢مذا اًمًٞم٤مرات، ريمقِبـ سمٓمريؼ اًمٜم٤ًمء خيٓمٗمقا  أن اًم٤ًمئ٘ملم سمٕمض قم٤مدة ُمـ ًمٞمس

 هذا ُمـ ُم٤مٟمع ومال أجْم٤مً  ظمِمٞم٦م وٓ ه٤مهٜم٤م، يمذًمؽ ظمٚمقة ٓ وم٠موًٓ  ُمتح٘م٘م٤مً  اًمنمط هذا

 .اًمٌٚمد هذا ُمثؾ وذم اًمًٞم٤مرة هذه ُمثؾ ذم اًمريمقب

 أن جيقز ٓ ذًمؽ ومحلم اًمٜم٤ًمء أقمراض قمغم ؾمٓمق وسمٚمد ومتٜم٦م سمٚمد اًمٌٚمد يم٤من إذا أُم٤م

 ذًمؽ أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٟم٤ًمء ُمـ[ أظمقاِت٤م] ُمع شمريم٥م أن أو اعمحرم ُمع إٓ شمريم٥م

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ ُم٤م يٕمٛمؾ أن أو قمٚمٞمٝمـ يًٓمق أن يٛمٙمـ ٓ اًم٤ًمئؼ

 ..سمف اهلل وٟمديـ ٟم٘مقًمف اًمذي هذا

 (22:21:22/أ28: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ؿط امرأة صاؾح ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أن دم يشء يصح مل

ة ح٤مئ٦م ىمقزم إٟمام اًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ إين[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُٓمرأة يم٘مقزم اُمرأ

 .شواطمدة

 أظمرضمف. خمتٍما  ُمثٚمف يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش128/  2» شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيب ش459 ،454/  6» وأمحد ش368» احلٛمٞمدي

/  1» شأصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش1/  24/  3» شاًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد واسمـ

 حتن أٓ: أؾمامء ًمف وم٘م٤مًم٧م»: أمحد قمٜمد وومٞمف. قمٜمٝم٤م طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ ش293

 ُمـ وٕمٞمػ وؿمٝمر. شاًمٜم٤ًمء أص٤مومح ًم٧ًم إين هل٤م وم٘م٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يدك قمـ ًمٜم٤م

 ومقق ُمـ اعم٤ٌميٕم٦م قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمده ي٠مظمذن يمـ اًمٜم٤ًمء سم٠من شمِمٕمر اًمزي٤مدة وهذه طمٗمٔمف ىمٌؾ

 ذيمره٤م يمٚمٝم٤م ُمراؾمٞمؾ وًمٙمٜمٝم٤م إظمرى اًمرواي٤مت سمٕمض ذًمؽ ذم روي وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص صمقسمف

 هق ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م وىمد ٓؾمٞمام ُمٜمٝم٤م سمٌمء حيت٩م ومال  ،ش488/  8» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

: ىم٤مًم٧م ًمٚمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤ٌميٕمتف ذم قم٤مئِم٦م ويمحدي٨م سمٕمده وأيت احلدي٨م يمذا ُمٜمٝم٤م أصح
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ة يد ملسو هيلع هللا ىلص يده ُم٧ًم ُم٤م واهلل وٓ»  سم٤ميٕمتؽ ىمد: سم٘مقًمف إٓ سم٤ميٕمٝمـ ُم٤م اعم٤ٌميٕم٦م ذم ىمط اُمرأ

 . اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش. ذًمؽ قمغم

 ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م وم٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سم٤ميٕمٜم٤م» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم ىمقل وأُم٤م

ة وم٘مٌْم٧م ،اًمين٤مطم٦م قمـ وهن٤مٟم٤م ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينميمـ  أؾمٕمدشمٜمل: وم٘م٤مًم٧م ،يده٤م اُمرأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يّم٤مومحٜمف يمـ اًمٜم٤ًمء أن ذم سحي٤م ومٚمٞمس اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م. ش....ومالٟم٦م

 سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م روشمف اًمذي أجْم٤م وومٕمٚمف هذا ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اًمٍميح اًمٜمص سمٛمثٚمف يرد ومال

 اًمرد إمم سمذًمؽ أؿم٤مرت قم٤مئِم٦م ويم٠من»: احل٤مومظ ىم٤مل. ي٠ميت يمام قمٛمر واسمـ وقم٤مئِم٦م رىمٞم٘م٦م

 واسمـ واًمٓمؼمي واًمٌزار طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ومٕمٜمد ،قمٓمٞم٦م أم قمـ ضم٤مء ُم٤م قمغم

: ىم٤مل ،اعم٤ٌميٕم٦م ىمّم٦م ذم قمٓمٞم٦م أم ضمدشمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ُمردويف

. أؿمٝمد مهللا: ىم٤مل صمؿ ،اًمٌٞم٧م داظمؾ ُمـ أجديٜم٤م وُمددٟم٤م اًمٌٞم٧م ظم٤مرج ُمـ يده ومٛمد

ة ُمٜم٤م ىمٌْم٧م» :ومٞمف ىم٤مًم٧م طمٞم٨م سمٕمده اًمذي احلدي٨م ويمذا  سم٠مهنـ يِمٕمر وم٢مٟمف ،يده٤م اُمرأ

 احلج٤مب وراء ُمـ إجدي ُمد سم٠من إول قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ. سم٠مجدُّيـ ي٤ٌميٕمٜمف يمـ

د سم٠من اًمث٤مين وقمـ. ُمّم٤مومح٦م شم٘مع مل وإن اعم٤ٌميٕم٦م وىمقع إمم إؿم٤مرة  اًمٞمد سم٘مٌض اعمرا

 شاعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق روى وم٘مد ،سمح٤مئؾ شم٘مع اعم٤ٌميٕم٦م يم٤مٟم٧م أو ،اًم٘مٌقل قمـ اًمت٠مظمر

: وىم٤مل يده قمغم ومقوٕمف ىمٓمري سمؼمد أتك اًمٜم٤ًمء سم٤ميع طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمِمٕمٌل قمـ

 احلج٦م شم٘مقم ٓ ُمراؾمٞمؾ ويمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه إطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م ذيمر صمؿ. ش....اًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ

 ـمريؼ ُمـ طمديثٝم٤م أن قمغم اًمٕمٛمدة هق قمٓمٞم٦م أم طمديثل قمـ اجلقاب ُمـ ذيمره وُم٤م. ِب٤م

 وإٟمام سم٤معمِمٝمقر ًمٞمس هذا إؾمامقمٞمؾ ٕن سم٤مًم٘مقي ًمٞمس اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ

 ش. اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع 26 ص» شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم سمٞمٜمتف يمام سمف يًتِمٝمد

 قمـ ومْمال اعم٤ٌميٕم٦م ذم وٓ طمتك ىمط اُمرأة ص٤مومح أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 ُمع ذيمرشمف اًمذي قمٓمٞم٦م أم سمحدي٨م جلقازه٤م اًمٌٕمض وم٤مطمتج٤مج ،اعمالىم٤مة قمٜمد اعمّم٤مومح٦م

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمٜمزهف ذم اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م قمـ وإقمراوف ومٞمف شمذيمر مل اعمّم٤مومح٦م أن

 ومٞمٛمـ اًمِمديد اًمققمٞمد وهٜم٤مك ٓؾمٞمام ،خمٚمص ُم١مُمـ ُمـ يّمدر ٓ ُٕمر اعمّم٤مومح٦م

ة يٛمس  رىمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م حلدي٨م ويِمٝمدش.  229» احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام ًمف حتؾ ٓ اُمرأ
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 ذم ىم٤مل اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م وسمٕمد. أيت احلدي٨م

 اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م شمٙمرهش: ٕمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧مش: »1/  211» شوإؾمح٤مق أمحد ُم٤ًمئؾ»

 اًمٜمٌل سم٤ميٕمٝمـ إٟمام قمجقز همػم أو يم٤مٟم٧م قمجقز ،ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل. أيمرهف: ىم٤مل

  .شاًمثقب يده قمغم ملسو هيلع هللا ىلص

 طمدصمٜمل أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ش486/  2» شاعمًتدرك» ذم رأج٧م صمؿ

 سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمت٦ٌم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمجالن اسمـ قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أظمل

 اهلل رؾمقل قمت٦ٌم سمٜم٧م وِبٜمد ِب٤م أتك قمٜمف اهلل ريض قمت٦ٌم سمـ طمذيٗم٦م أب٤م أن» .ؿمٛمس قمٌد

 قمٚمٛم٧م هؾ قمؿ اسمـ ي٤م: ًمف ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ،قمٚمٞمٜم٤م ومنمط ،قمٚمٞمٜم٤م أظمذ: وم٘م٤مًم٧م ،شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص

 ِبذا وم٢من ،وم٤ٌميٕمٜمف إُّي٤م: طمذيٗم٦م أبق ىم٤مل ؿمٞمئ٤م؟ اهلٜم٤مت أو اًمٕم٤مه٤مت هذه ُمـ ىمقُمؽ ذم

 ُم٤مل ُمـ أهق إين اًمنىم٦م قمغم أب٤ميٕمؽ ٓ: هٜمد: وم٘م٤مًم٧م. يِمؽمط وهٙمذا ،ي٤ٌميع

 ،ُمٜمف هل٤م ومتحٚمؾ ،ؾمٗمٞم٤من أيب إمم أرؾمؾ طمتك يده٤م ويمٗم٧م يده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙمػ زوضمل

 صمؿ وم٤ٌميٕمٜم٤مه: ىم٤مًم٧م! ٟمٕمٛم٦م وٓ ومال اًمٞم٤مسمس وأُم٤م ومٜمٕمؿ اًمرـم٥م أُم٤م: ؾمٗمٞم٤من أبق وم٘م٤مل

 وو ومٞمٝم٤م وُم٤م اهلل يٌٞمحٝم٤م أن أطم٥م وٓ ىمٌتؽ ُمـ إزم أبٖمض ىم٦ٌم يم٤مٟم٧م ُم٤م: وم٤مـمٛم٦م ىم٤مًم٧م

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ،ىمٌتؽ ُمـ وومٞمٝم٤م ي٤ٌمرك اهلل يٕمٛمره٤م أن إزم أطم٥م ىم٦ٌم ُمـ ُم٤م اهلل

  .شوواًمده وًمده ُمـ إًمٞمف أطم٥م أيمقن طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ واهلل وأجْم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص

  .اًمذهٌل وواوم٘مف. شاإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ ىم٤مل

 ٓ يمالم أويس أيب سمـ وإؾمامقمٞمؾ قمجالن سمـ حمٛمد وذم طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يي

 يمام إجدي سمٛمد اًمٜم٤ًمء وسملم ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمٜمف شم٘مع يم٤مٟم٧م اعم٤ٌميٕم٦م أن ي١ميد احلدي٨م وهذا

 ومال. فم٤مهر هق يمام اًمراوي ًمذيمره٤م وىمٕم٧م ًمق إذ ،سم٤معمّم٤مومح٦م ٓ احل٤مومظ قمـ شم٘مدم

 ذم اًمٜم٤ًمء يّم٤مومح ٓ يم٤من»:  أيت واحلدي٨م اًم٤ٌمب طمدي٨م وسملم أجْم٤م سمٞمٜمف اظمتالف

  .شاًمٌٞمٕم٦م

 ش.67-2/64»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 زٟم٤مه٤م وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ اًمزٟم٤م ُمـ أص٤مب آدم اسمـ يمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٗمرج يٙمذسمف أو ذًمؽ ويّمدق ،وحتدث ِتقى واًمٜمٗمس ،اًمٚمٛمس زٟم٤مه٤م واًمٞمد ،اًمٜمٔمر

 .اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 إضمٜمٌٞم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م وذم[: ىم٤مل صمؿ]

 اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب سمٕمض قمغم رد ومٗمٞمف ،اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع ذًمؽ وأن إًمٞمٝمـ يم٤مًمٜمٔمر وأهن٤م

 ِبذا قم٤مسمئلم همػم اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م ومٞمٝم٤م هلؿ يٌٞمحقن ٟمنمة اًمٜم٤مس قمغم وزقمقا  اًمذيـ

 سمرىمؿ سمٕمْمٝم٤م ؾمٌؼ وىمد. اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ همػمه قمـ ومْمال احلدي٨م

 هذا وُمٜمٝم٤م ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل شاًمذرائع ؾمد»  سم٘م٤مقمدة وٓ  ،ش226»

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمّمحٞمح احلدي٨م

 .(722/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فف حتؾ ٓ امرأة مس دـ افقظقد

 ُمـ ظمػم طمديد ُمـ سمٛمخٞمط رضمؾ رأس ذم يٓمٕمـ ٕن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ة يٛمس أن  .شًمف حتؾ ٓ اُمرأ

 .وٟمحقمه٤م واعمًٚم٦م يم٤مإلسمرة سمف خي٤مط ُم٤م هق: اًمٞم٤مء وومتح اعمٞمؿ سمٙمن شاعمخٞمط» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ٕن اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف ،ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م وذم

 سمٕمض وومٞمٝمؿ اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ِب٤م سمكم وىمد ،ؿمؽ دون اعمس يِمٛمٚمف مم٤م ذًمؽ

 يًتحٚمقن وًمٙمٜمٝمؿ ،اًمٌمء سمٕمض اخلٓم٥م هل٤من ،سم٘مٚمقِبؿ ذًمؽ اؾمتٜمٙمروا أهنؿ وًمق ،اًمٕمٚمؿ أهؾ

زهر ذم ضمدا يمٌػمة ؿمخّمٞم٦م أن سمٚمٖمٜم٤م وىمد ،واًمت٠مويالت اًمٓمرق سمِمتك ،ذًمؽ  سمٕمْمٝمؿ رآه ىمد ٕا

 .اإلؾمالم همرسم٦م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ،اًمٜم٤ًمء يّم٤مومح

طمزاب سمٕمض إن سمؾ  ،اعمذيمقرة اعمّم٤مومح٦م سمجقاز اًم٘مقل إمم ذه٧ٌم ىمد ،اإلؾمالُمٞم٦م ٕا
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ٜمٞمف طمزيب يمؾ قمغم وومرو٧م قمت٤ٌمر قمـ ُمٕمرو٦م ،يّمٚمح ٓ سمام ًمذًمؽ واطمتج٧م ،شم  ِبذا ٓا

طم٤مدي٨م ،احلدي٨م ظمرى وٕا  .اعمّم٤مومح٦م ُمنموقمٞم٦م قمدم ذم اًمٍمحي٦م ٕا

 .(449-447/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إجـبقة مصاؾحة

٤مئؾ ٤مب أطمد ُمع اًمٞمقم ٟم٘م٤مش طمدث :اًًم ٞم٦م، ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ قمـ ؾم٠مخٜمل اًمِم ضمٜم  وم٘مٚم٧م ٕا

 سمٛمخٞمط أطمديمؿ رأس ذم ُيٓمٕمـ ٕن» :طمدي٨م ًمف ذيمرت اًمدًمٞمؾ ُمٜمل ومٓمٚم٥م ـمٌٕم٤مً، جيقز ٓ: ًمف

ظمر ذم طمديثل هؾ: زم وم٘م٤مل  شًمف حتؾ ٓ اُمرأة يٛمس أن ُمـ ًمف ظمػم ،طمديد ُمـ  ًمف حتؾ ٓ ٔا

م وُمثؾ اًمزوضم٦م ُمثؾ: يٕمٜمل: ُمٕمٜم٤مه  ،اًمّمحٞمح اًمتٗمًػم هق ومام ،هذا اًمتٗمًػم قمغم واوم٘متف ومام ،ٕا

 إؾمامقمٞمؾ سـم أمحد سمـ حمٛمد اؾمٛمف إظمقاٟمٜم٤م أطمد ُمـ يمت٤مب ُمـ هذا اًمتٗمًػم أظمذ سم٠منف قمٚمامً 

ًم٤ٌمين ىم٤مل ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م يمالُمؽ ُمـ يمالم ٟم٘مؾ ٟمٗمًف وهق ،ُمٍمي  وذم: اهلل طمٗمٔمف ا

 اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذح وهق ،آظمره إمم دًمٞمؾ ومٗمٞمف ،ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م

 أؾمت٤مذٟم٤م هق أجش ،ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف حيؾ ٓ: أي. ًمف حتؾ ٓ اُمرأة يٛمس أن ُمـ ًمف ظمػم: وىمقًمف: ىم٤مل

 اًمّمحٞمح؟ اجلقاب

 اعمرأة ُمس أن وٟم١ميده ،ؾمٓمرٟم٤مه واًمذي ،ومٝمٛمتف أن٧م اًمذي هق اًمّمحٞمح :اًمِمٞم 

 قمغم يُمت٥َِم »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ،زٟم٤م اعمرأة ُمّم٤مومح٦م ،زٟم٤م يٛمًٝم٤م أن ًمف حتؾ ٓ اًمتل

 شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ

 ُمس حتريؿ ي١ميدان يمالمه٤م ،يمذاك ومٝمذا  شاًمٚمٛمس وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م

ة: سمٛمٕمٜمك هق ًمف حتؾ ٓ: وم٘مقًمف ،إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة  أظمتف أو أُمف ص٤مومح ومٚمق ،إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 .ُمّم٤مومحتٝم٤م ًمف حيؾ ٕنف ضم٤مز: حم٤مرُمف ُمـ حمرُم٤مً  أو

 .ظمٓم٠م ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف حيؾٓ : أي اًمٙمت٤مب ذم ىمرأ  اًمذي أظمقٟم٤م اًمتٗمًػم ؾمت٤مذٟم٤مأ: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .أيمٞمد رء :اًمِمٞم 

  (22: 52: 59/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 
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ٞم٦م اُمرأة -يٕمٜمل- ُمس طمٙمؿ هق ُم٤م صم٤مين ؾم١مال: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  طمتك أو ،قم٤مم سمِمٙمؾ أضمٌٜم

ٞم٦م؟ اعمرأة قمغم اًمًالم طمٙمؿ هق ُم٤م: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة ضمٜم  ٕا

 اعمّم٤مومح٦م؟ يٕمٜمل ،طميشمؽ سم٤مًمًالم شمٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .اعمّم٤مومح٦م أجقه :ُمداظمٚم٦م

ُحقه٤م ٓزم اًمٚمٖم٦م ومٝمذه ،ؾمالُم٤مً  ًمٞمس أظمل اعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم   ىمقًمؽ هق اًمًالم ،شُمَّمحِّ

٠مل ُم٤م يمثػماً  ٕنف قمٚمٞمٙمؿ: اًمًالم  .اعمرأة قمغم اًمًالم سمٞمجقز ُٟم

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم:ىمقل ٟمٕمؿ جيقز هق :ُمداظمٚم٦م

ٞم٦م ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم  ضمٌٜم  ..اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م ،جيقز ٓ طمرام ٕا

 اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ًمف أووحف طمتك اًمدًمٞمؾ  :ُمداظمٚم٦م

الم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م طمديث٤من اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم  ظمر ،اًًم ول احلدي٨م ،ىمقًمف ُمـ ؤا : ٕا

ظمر واحلدي٨م ش َيد اُمرأٍة ىمط ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ُم٧ًم يُد اًمٜمٌل »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م  ٔا

ي٤م رؾمقل »: وم٘م٤مًم٧م -اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م- ُرىَمٞمْ٘م٦م سمٜم٧م أَُُمٞمَْٛم٦م طمدي٨م ُمـ

ٞمٕم٦م ومّم٤مومح اًمٜم٤ًمء ٓ »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ، اهلل يمام ص٤مومح٧م اًمرضم٤مل ذم اًٌم إين 

 .شاًمٜم٤ًمءأص٤مومح 

 (22: 32: 59/ 328/واًمٜمقر اهلدى)
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 افرضاع؟ مـ ادحارم مصاؾحة جتقز هؾ

٤مئؾ ٠مخؽ سمدٟم٤م :اًًم  اًمرو٤مع؟ ُمـ اعمح٤مرم ُمّم٤مومح٦م  دمقز هؾ ،ًمٚمٛمّم٤مومح٦م ًٟم

  .دمقز ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  ؟ٟمٕمرف ممٙمـ  ًمٞمش ،ـم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟اعمحرم ؿَمْٕمر شمِمقف سمٞمجقز ،اًم١ًمال هذا ُمٕمٜمك أجش :اًمِمٞم 

  .جيقز ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  ؟ًمٞمش :اًمِمٞم 

  .قمٚمٞمؽ ُم٦مرّ حُمَ  ٕهن٤م :اًم٤ًمئؾ

  .ُّيديؽ اهلل هٞمؽ واعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم 

 طمد إمم قمٜمؽ سمٕمٞمد يٕمٜمل ،اًمرو٤مقم٦م ُمـ إظم٧م شمٙمقن ىمد اعمّم٤مومح٦م سمس :اًم٤ًمئؾ

  .همري٥م هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومتٙمقن ُم٤م

  .ؿمٕمره٤م شمرى أن جيقز ،قمٜمؽ ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اًمٌٕمٞمدة وهؾ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  طم٤مٓت ذم جيقز :اًم٤ًمئؾ

 سمتّمقره٤م قمؿ اًمتل ه٤محل٤مًم٦م ،ُّيديؽ اهلل احل٤مًم٦م، قمغم ًمؽ أطمٙمل أؿمػم أن٤م :اًمِمٞم 

  .ؿمٕمره٤م شمرى أن جيقز

  .جيقز :اًم٤ًمئؾ

  ؟ًمٞمش :اًمِمٞم 

  .قمٚمٞمؽ حمرُم٦م ٕهن٤م ؽًم لقأىم أن٤م :اًم٤ًمئؾ

  .ًمؽ قلىمأ هٞمؽ ن٤موأ :اًمِمٞم 

  (22: 39: 24/   564/  واًمٜمقر اهلدى)
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: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة طمتك أو ،قم٤مم سمِمٙمؾ أضمٜمٌٞم٦م اُمرأة يٕمٜمل ُمس طمٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إضمٜمٌٞم٦م؟ اعمرأة قمغم اًمًالم طمٙمؿ هق ُم٤م

 اعمّم٤مومح٦م؟ يٕمٜمل طميشمؽ سم٤مًمًالم شمٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .اعمّم٤مومح٦م أجقه :ُمداظمٚم٦م

 هق اًمًالم ،شمّمححقه٤م ٓزم اًمٚمٖم٦م ومٝمذه ،ؾمالُم٤مً  ًمٞمس أظمل اعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم 

 .اعمرأة قمغم اًمًالم سمٞمجقز ل٠مٟمً ُم٤م يمثػماً  ٕنف قمٚمٞمٙمؿ: اًمًالم ىمقًمؽ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىمقل ٟمٕمؿ ،جيقز هق :ُمداظمٚم٦م

ة اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ُمّم٤مومح٦م ،جيقز ٓ طمرام إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛمرأ

 ..اًمرضمؾ

 اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ًمف أووحف طمتك اًمدًمٞمؾ  :ُمداظمٚم٦م

 :ىمقًمف ُمـ وأظمر ،اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م :طمديث٤من اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم 

يد  ملسو هيلع هللا ىلصما مست يد النبي »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م :إول احلدي٨م 

 . «امرأة قط

 ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م ،رىمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م طمدي٨م ُمـ :أظمر واحلدي٨م

، النساءرجال يف البوعة فصافح اليا رسول اهلل كام صافحت »: وم٘م٤مًم٧م ،اًمًالم قمٚمٞمف

 «. إين ال أصافح النساء»فؼال علوه الصالة والسالم: 

 (22: 32: 59/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ظؾقفا افدخقل فف وجيقز ادرأة حمارم مـ افزوج أبق

  قمغم شَمْدظُمُٚمقا  ٓ[:  »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
ِ
٤مء ًَ ـ   وإنْ  اًمٜمِّ ـَ  يُم  ي٤م: ىمٚمٜم٤م. يَمٜم٤َمئ

ي٧َم ! اهلل رؾمقَل  ـ  : ىم٤مل احلْٛمُق؟ أومرا  أظمرضمف .اًمٚمٗمظ ِبذا ُمٜمٙمرش. اعمقُت  مَحُْقُه

: اجل٤ٌمر قمٌد سمـ اًمٜمي ـمريؼ ُمـ ش736/  255/  1» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين

 قم٘م٦ٌم قمـ اًمٞمزين اهلل قمٌد سمـ ُمرصمد اخلػم أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م

 وىمع يمٞمػ أدري وٓ ! شأنس ُمًٜمد» ذم ومذيمره .:.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قم٤مُمر سمـ

 وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م !وهمػمه شأمحد ُمًٜمد» ذم اطمٞم٤مٟم٤مً  ُمثٚمف ي٘مع يم٤من وإن ،ذًمؽ

 يزيد قمـ ومرووه اًمث٘م٤مت: ُمـ مج٤مقم٦م ظم٤مًمٗمف وم٘مد .هلٞمٕم٦م اسمـ أوه٤مم ُمـ وهق ،ُمٜمٙمر وُمتـ

 وهق ،وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف هٙمذاش. اًمٙمٜم٤مئـ» ذيمر دون ٟمحقه: سمف طمٌٞم٥م أيب سمـ

 واًمٓمؼماين  ،ش153 ،149/  4» أمحد رواه ويمذًمؽ ش.181» شاعمرام هم٤مي٦م» ذم خمرج

 سمـ سمٙمر طمدصمٜم٤مش: 764» ًمف رواي٦م وذمش. 765 - 762/  277/  17» شاعمٕمجؿ» ذم

 :سمٚمٗمظ سم٢مؾمٜم٤مده طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م: يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م: ؾمٝمؾ

 ُمـ يٙمـ مل وم٢من ،اًمث٘م٤مت حلدي٨م خم٤مًمػ أجْم٤ًم: ُمٜمٙمر وهذاش. اًمٜم٤ًمء قمٜمد شمتحدصمقا  ٓ»

 .اًمٜم٤ًمئل وٕمٗمف وم٘مد ؾمٝمؾ: سمـ سمٙمر ُمـ ومٝمق هلٞمٕم٦م: اسمـ

 وذًمؽ: ،اعمٕمٜمك ذم وضمف هل٤م ًمٙم٤من : شيمٜم٤مئـ يمـ وإن»: زي٤مدة صح٧م وًمق: ىمٚم٧م

 ذم يمام إخ: أو آسمـ اُمرأة وهل: - اًمٙم٤مف سمٗمتح - شيَمٜم٦م» مجع شاًمٙمٜم٤مئـ» أن

 حمرم آسمـ واًمد أن رضورة آخ: اُمرأة قمغم مُحَِؾ  صح٧م: ومٚمق ،وهمػمه شاًم٘م٤مُمقس»

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ةٍ  رضمٌؾ  خيُٚمَقن   ٓ» :ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح   وىمد ،اسمٜمف ُٓمرأ  ُمع إٓ سم٤مُمرأ

َرمٍ  ذي   ،ش182: سمرىمؿ» شاًمٖم٤مي٦م» ذم خمرج وهق ،وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش. حَمْ

 ش. 332 - 331/  9» شاًم٤ٌمري ومتح»: واٟمٔمر

 أىمقال قمغم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم شاحلٛمق» سمـ اعمراد ذم اظمتٚمٗمقا  ًم٘مدش: شمٜمٌٞمف»

 احل٤مومظ ويم٠من. اًمزوج أبق أنف: ُمٜمٝم٤م : ش332 - 331/  9» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م

 يٌٓمؾ مم٤م وإن ،ًمٚمخالف راومٕم٤مً  طمج٦م ًمٙم٤من اًمؽممج٦م: طمدي٨م صح وًمق ،إًمٞمف ُم٤مل
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 اإلُم٤مم وهق - طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ رواشمف أطمد أن: آول :أُمريـ اًمؽممج٦م طمدي٨م

 ُمـ أؿمٌٝمف وُم٤م اًمزوج أظمق شاحلٛمق» :عمًٚمؿ رواي٦م ذم يمام - ىم٤مل - ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م

  ،شمحص - 152/  4» اًمؽمُمذي ٟمحقه وذيمرش. وٟمحقه اًمٕمؿ اسمـ: اًمزوج أىم٤مرب

 أبق احلٛمق سم٠من اًمّمٗمح٦م ٟمٗمس ذم إًمٞمف ومٕمزا  ذهؾ صمؿ ،اًمّمقاب قمغم احل٤مومظ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 اعمرأة زوج أىم٤مرب شإمح٤مء» أن قمغم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ إشمٗمؼ» :اًمٜمقوي وىم٤مل! اًمزوج

 ش. وٟمحقه قمٛمف واسمـ أظمٞمف واسمـ وأظمٞمف وقمٛمف يم٠مبٞمف

 :اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمٍميح اعمح٤مرم: ُمـ اًمزوج أب٤م أن: وأظمر

﴿ .. َٓ ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ـ   آسَم٤مء َأوْ  آسَم٤مئِِٝم  ضمداً  ومٞمٌٕمد  ،﴾..سُمُٕمقًَمتِِٝم

ًمد زيٜمتٝم٤م شمٌدي أن آسمـ ًمزوضم٦م جيقز أن  يمام قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ أن ًمف جيقز وٓ ،زوضمٝم٤م ًمقا

  .أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٙمر أنف قمغم ذًمؽ ومدل ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم

 .(458-456/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فزيـتفا ادرأة إبداء جيقز افذيـ ادحارم مـ واخلال افعؿ هؾ

 أمامفؿ؟

ـَ  َوٓ﴿: سمٞم٘مقل أي٦م ذم :اعمٚم٘مل ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  هذا[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ـَ  َوٓ﴿: ي٘مقل أي٦م صمؿ ،سمداي٦م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  اًمزي٤مدة هؾ ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ٓ  ﴿ إومم هذه  اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اًمزي٤مدة ٟمٗمس ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞم 

 .هلؿ ي٤ٌمح يٕمٜمل اًمذيـ سمٕمض دوقمدّ  ذيمر ،أجْم٤مً  أي٦م هذه ٟمٗمس وذم :اعمٚم٘مل

 .اعمح٤مرم :اًمِمٞم 

 . واخل٤مل اًمٕمؿ إٓ ،اعمح٤مرم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 ذم يذيمر مل يمام ومٝمذا ،أي٦م هذه ذم أظمل ا يذيمر مل واخل٤مل اًمٕمؿ يمقن ،إيف :اًمِمٞم 

 حيرم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م ،[24:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َذًمُِٙمؿْ  َوَراءَ  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  َوُأطِمؾ  ﴿: آي٦م

 .أي٦م ذم يذيمر مل احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي اًمٕمٛمقم هذا ،شاًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ

 إمم شمْمؿ وم٤مًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب جمٛمقع ُمـ شم١مظمذ أن جي٥م: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ 

 .أظمر دون أطمدمه٤م ُمـ وًمٞمس ،ُمٕم٤مً  ُمٜمٝمام احلٙمؿ ومٞم١مظمذ ،اًمٙمت٤مب

 مل أو أي٦م، هذه ذم يمرواذ إٟمف سمٞمٝمٛمؽ ُم٤م ،حمرم واخل٤مل اًمٕمؿ سم٠من قمروم٧م وم٢مذا 

 ...يذيمروا

 ُمـ وٟم٠مظمذ ،واًمًٜم٦م اًم٘مرآن سملم ٟمجٛمع أنٜم٤م ،ؾمٛمٕم٧م ُم٤م هق اجلقاب وًمذًمؽ

 .احلٙمؿ جمٛمققمٝمام

 اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمِمٝمقر احلدي٨م سمٌٓمالن اًم٘مقل إمم ٟمخٚمص يٕمٜمل هٜم٤م وُمـ 

 اًم٘مٞم٤مس إلصم٤ٌمت سمٞمقردوا ه٤مًمكم ،ظم٤مصتٝمؿ إصقل يمت٥م ذم وسمخ٤مص٦م ،اعمت٠مظمريـ

: ىم٤مل شحتٙمؿ؟ سمؿ»: ًمف ىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم أرؾمٚمف ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمٕم٤مذ طمدي٨م ،وذقمٞمتف

: ىم٤مل ،شدمد؟ مل وم٢من»: ىم٤مل ،اهلل رؾمقل سمًٜم٦م: ىم٤مل ،شدمد؟ مل وم٢من»: ىم٤مل ،اهلل سمٙمت٤مب

 رؾمقل حي٥م ح٤م اهلل رؾمقل رؾمقل وومؼ اًمذي هلل احلٛمد»: ىم٤مل ،آخق وٓ رأجل أضمتٝمد

 أوًٓ  سم٤مـمؾ ،سمف واطمتج٤مضمٝمؿ ًمف إصقل قمٚمامء شمداول ُمع ،سم٤مـمؾ طمدي٨م هذا ،شاهلل

ن٤م ،اعم٘مّمقد هق وهذا ،ُمٕمٜم٤مه طمٞم٨م ُمـ  ومٞمف إؾمٜم٤مده أن اإلسمٓم٤مل هذا ُمثؾ قمغم وضمرأ

 رضمالً  ومٞمف أن اًمًٜمد طمٞم٨م ُمـ اًمْمٕمػ أُم٤م ،سم٤مـمؾ ُمتٜم٤مً  ،وٕمٞمػ ؾمٜمداً  ومٝمق ،ضمٝم٤مًم٦م

 ؟جشأ ٓإو احل٤مرث اؾمٛمف جمٝمقًٓ 

 .قمٛمرو سمـ احل٤مرث :ُمداظمٚم٦م

 وم٠ُمقِمؾ   ،ُمٕم٤مذ قمـ عمٕم٤مذ أصح٤مٍب  قمـ يرويف وهق ،قمٛمرو سمـ احل٤مرث :اًمِمٞم 

 وهل ٦مٚمِّ ٕمِ اعمُ  إومم اًمٕمٚم٦م ،يمذًمؽ ًمٞم٧ًم: إظمرى ،ىم٤مـمٕم٦م: إطمدامه٤م: اصمٜمتلم سمٕمٚمتلم

 ،ُمٕم٤مذ أصح٤مب قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ،هذا قمٛمرو سمـ احل٤مرث جلٝم٤مًم٦م هل ،احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚم٦م

 يمالم وهذا ،احلٗمظ ؾمقء قمٜمٝمؿ ويٌٕمد ،اًمٙمذب قمٜمٝمؿ يٌٕمد مج٤مقم٦م: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل
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 وم٤مًمًٜمد وًمذًمؽ ،هذا قمٛمرو سمـ احل٤مرث وهق ،دوهن٤م اًمٕمٚم٦م ًمٙمـ ،ُم٘مٌقل ُمٜمٓم٘مل

 .احلدي٨م قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ

 احلدي٨م هذا إٟمٙم٤مر قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم أُمػم طمٙمؿ وًمذًمؽ 

 . اإلؾمٜم٤مد ِبذا

 ضمٕمؾ ،ىم٦ماًمدِّ  هٜم٤م ،اًمًٜم٦م ُمرشم٦ٌم ضمٕمؾ أنف ومٝمق ،ُمتٜمف طمٞم٨م ُمـ سم٤مـمؾ يمقٟمف أُم٤م

 ٓ طملم اإلٟم٤ًمن؟ ي٘مٞمس ُمتك ،اًم٘مٞم٤مس ُمع اًمًٜم٦م يمٛمرشم٦ٌم ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م ُمرشم٦ٌم

 سملم اجلٛمع جي٥م ظمٓم٠م هذا ،اًم٘مرآن ذم جيد ٓ طمٞمٜمام ،اًمًٜم٦م إمم يٚمج٠م ُمتك ،اًمًٜم٦م ذم جيد

 شمٜمتٝم٩م ،اجلقاب وضمدت ُم٤م واهلل ،اًم٘مرآن ذم شمٜمٔمر أن وًمٞمس ،ُمٕم٤مً  واًمًٜم٦م اًم٘مرآن

 اًمًٜم٦م ُمٜمزًم٦م هٙمذا ًمٞمس ،رأجؽ دمتٝمد ه٤مه ،اجلقاب وضمدت ُم٤م اًمًٜم٦م ٟمزًم٧م ،اًمًٜم٦م

 قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام ،شمقأُم٤من مه٤م وإٟمام ،اًمًٜم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مس يمٛمٜمزًم٦م اًم٘مرآن ُمـ

 اهلل يمت٤مب ،ِبام متًٙمتؿ إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة

 اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مف أصقل ومٛمـ وًمذًمؽ ،شاحلقض قمكم يردا طمتك يتٗمرىم٤م وًمـ ،وؾمٜمتل

 إمم اًمث٘مٚملم إمم يٜمٔمر أن ،ُم٤م ُم٠ًمخ٦م ذم طمٙمامً  يٕمٓمل أن اإلٟم٤ًمن يريد إٟمام: هق اًمّمحٞمح

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إؾم٤مؾمٞملم اعمّمدريـ

 هق ومٝمذا سمٞمٜمٝمام اًمٗمّمؾ أُم٤م ،رأجف جيتٝمد: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ سمٕمد ٜمزلٟم..

 .اًمْمالل ُمٜمِم٠م

 وؿمٞمٕم٤مً  رىم٤مً ومِ  اعمًٚمٛملم ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمٗمرىم٦م أؾم٤ٌمب أيمؼم ُمـ أنف اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م 

سم٤مً   وهق ،اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م هذا شمٓمٌٞمؼ ذم واطمدة سمٜم٦ًٌم جيروا مل أهنؿ هق ،وأطمزا

 .رأج٤مً  ومٞمٝم٤م أصدروا ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سملم دائامً  اجلٛمع

 اًم٘مرآن سملم اًمتٗمريؼ جيقز ٓ ومٚمٝمذا ،سم٤مًمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م هل٤م ُم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م 

 ُمـ مه٤م واخل٤مل اًمٕمؿ أن ًمديؽ ُمٕمٚمقُم٤مً  ويم٤من ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمروم٧م وم٢مذا ،اًمًٜم٦م وسملم

ـَ  َوٓ﴿: آي٦م ذم يذيمرا  مل أهنام ذًمؽ سمٕمد ُّيٛمٜمؽ ومال ،اعمح٤مرم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ   ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م وًمف ،اًمرو٤مع ُمث٤مل ُمث٤مًمف وهذا ،آظمره إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم
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َُم٧ْم ﴿: اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م قمغم ومٝمامً  وأؾمٝمٚمٝم٤م أؿمٝمره٤م ُمـ ،ضمداً  ﴾ اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

د ،ُمٞمت٦م اًمًٛمؽ اعمٞمت٦م اًم٘مرآين وم٤ٌمًمٜمص ،[3:اح٤مئدة]  اًم٘مرآن سمٜمص ومه٤م ،ُمٞمت٦م اجلرا

م  ،اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م إًمٞمف شمْمؿ طمتك ،اًمٜمص هذا قمغم سمٜم٤مءً  اإلومت٤مء جيقز ٓ ًمٙمـ ،طمرا

 وضم٤مء ،شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد ،واجلراد احلقت ،ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء

 قمٚمٞمف أرؾمٚمف ح٤م ،اجلراح سمـ قمٌٞمدة أبق ىمّم٦م احلدي٨م هذا ُمـ أصح هل اًمتل اًمًٜم٦م ذم

 قمٌٞمدة أبق اوٓمر طمتك ومج٤مءه ،إمحر اًمٌحر إمم  اًمٞمٛمـ إمم هي٦م ذم واًمًالم اًمّمالة

د ٟمٗمد طمتك ،مترشملم أو مترة ومرد ًمٙمؾ ويٕمٓمل ،اًمني٦م مجٞمع ُمـ اًمتٛمر جيٛمع أن  ،يمٚمف اًمزا

 طمقت هق وإذا ،إًمٞمف ومذهٌقا  ،سمٕمٞمد ُمـ رأوه ،ضمداً  وخامً  طمقشم٤مً  ،إًمٞمٝمؿ اهلل وم٠مرؾمؾ

 يٛمر ومٙم٤من ،أوالقمف ُمـ ٤مً وٚمٕم ٟمّمٌقا  أهنؿ سمحٞم٨م اًمْمخ٤مُم٦م ُمـ ويم٤من ،اًمٌحر أخ٘م٤مه

 ،ُمٜمف وشمزودوا ،ُمٜمف أيمٚمقا  وم٠مظمذوا ،ٟمٗمؼ يٕمٜمل ،ٟمٗمؼ يٕمٜمل ،حتتف ُمـ اًمٜم٤مىم٦م قمغم اًمرايم٥م

 ،ُمٞمت٦م ومٝمذه ،ُمٜمف يٓمٕمٛمقه أن ُمٜمٝمؿ ـمٚم٥م: ىم٤مل ،ظمؼمه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٚمٖمقه وح٤م

م ىمٚمٜم٤م اًم٘مرآن أظمذٟم٤م وم٢مذا  هٜم٤م أي٦م  إذاً : ىمٚمٜم٤م اًمٜمص هذا إمم وٛمٛمٜم٤م إذا ًمٙمـ ،طمرا

 قم٤مُم٦م ،سم٤مًمًٜم٦م ُم٘مٞمدة ُمٓمٚم٘م٦م اًمٙمت٤مب ذم ٟمّمقص ُمـ ويمؿ ويمؿ ،اًمًٜم٦م ىمٞمدِت٤م ُمٓمٚم٘م٦م

 . سم٤مًمًٜم٦م خمّمّم٦م

  (22: 28: 15/ 531/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 32: 15/ 531/ واًمٜمقر اهلدى)

 ابـتفا زوج ؿِبؾ مـ افزوجة أم تؼبقؾ جيقز هؾ

 ؟اسمٜمتٝم٤م زوج ىِمٌؾ ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 مح٤مة شمٙمقن أهن٤م ظم٤مص٦م وؿمٗم٘مف رمح٦م شم٘مٌٞمؾ ؾمٞمٙمقن اًمت٘مٌٞمؾ هذا ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .سمِمٝمقة هق ُم٤م وقمجقز

 ( 22: 36: 28/   316/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افػاشديـ مـ بإذى ـساءؾف يتعرض مـ تلديب وجقب

 ،إًمٞمٝم٤م سمٍمه ويرومع ،يٜمتّم٥م أى: شاًمِمٞمٓم٤من ومٞمًتنمومٝم٤م»: ىمقًمف ]ىم٤مل اإلُم٤مم[:

 .سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م وهق ،قمٚمٞمٝم٤م شمًٚمٓمف أؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٤ٌٌمً  شمٕم٤مـم٧م ىمد ٕهن٤م ِب٤م وُّيؿّ 

 ؿمٞم٤مـملم ؾمٞمام ٓ ،اإلٟمس ؿمٞمٓم٤من ذم سم٤مًمؽ ومام ،اجلـ ؿمٞمٓم٤من ذم هذا: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أهمٚم٥م ٓن ؿمٞمٓم٤من: أخػ ُمـ اعمرأة قمغم أرض وم٢مٟمف ،ومٞمف ٟمحـ اًمذي اًمٕمٍم هذا إٟمس

 يتٕمروقن ،إٟم٤ًمٟمٞم٦م وٓ ،ذف وٓ ديـ وٓ ،قمٜمدهؿ ُمروءة ٓ اًمزُم٤من هذا ؿم٤ٌمن

– إُمر وٓة ومٕمغم ،واٟمحٓم٤مط ودٟم٤مءة ظم٤ًمؾم٦م قمغم شمدل وهٞمئ٦م ،ُمٗمجع سمِمٙمؾ ًمٚمٜم٤ًمء

 .اًمْم٤مري٦م واًمقطمقش ،اًمنمرة اًمٗمً٘م٦م ه١مٓء ي١مدسمقا  أن -ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إن

 (1/186واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)





 البيت مو املسأة خسوج
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 زيارهتا هلا جيقز هؾ اهلل دم ٕختفا افبـت زيارة إهؾ رؾض إذا

 إذهنؿ؟ دون

 ودائامً  ،هل٤م وُمِمت٤مىم٦م اهلل ذم هل٤م أظمت٤مً  اسمٜمتٝمؿ شمزور أن إهؾ رومض إذا :اًم١ًمال

 ،سمذًمؽ إظم٤ٌمرهؿ دون ،ًمزي٤مرِت٤م خترج سم٠من اإلؾمالم هل٤م أجًٛمح ،اًمزي٤مرة هذه يرومْمقن

 طم٘مٞم٘مٞم٤ًم؟ همػم ؿمٞمئ٤مً  هلؿ شم٘مقل أم

 ،قمٚمٞمٝمام شمٙمذب أن هل٤م جيقز ٓ يمام ،أبقُّي٤م ذنإ سمدون شمزوره٤م أن جيقز ٓ :اجلقاب

 اىمتٜمٕمقا   وم٢مذا ،ِب٤م أُمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اًمزي٤مرة هذه سم٠من إبقيـ  ٘مٜمعشمُ  أن قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام

 ُمٚمتزُم٦م أهن٤م قملد  شمَ  يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام وٓ ،ًمٚمٌٜم٧م جيقز ومال اىمتٜمٕمقا  ُم٤م[ وإذا] ،ومٌٝم٤م

 .اًمزي٤مرة هذه عمثؾ أبقُّي٤م ـم٤مقم٦م قمـ خترج أن سم٤مًمنميٕم٦م

 ؟..ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٓمٌؼ اًمدروس يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 .اإلذن ُمـ ٓسمد ،اًمٌمء ٟمٗمس :اجلقاب

  (.:. 24: 11/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

  (.:. 23: .1/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزوج ؽقاب دم فؾزيارات ادرأة خروج حؽؿ 

: يٕمٜمل  ،هم٤مئ٥م وزوضمٝم٤م ًمٚمزي٤مرات خترج أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: إول اًم١ًمال

 ؟سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م طمدود هل وُم٤م  ،ُم٤ًمومر

 ،زوضمٝم٤م وختدم ،سمٞمتٝم٤م ًمتٚمزم ظُمٚم٘م٧م أهن٤م اعمرأة شمٕمرف أن: هذا ذم إصؾ :اًمِمٞم 

ٌُٝم٤م وًمد هل٤م يٙمـ مل وإنْ   ،أوٓد هل٤م يم٤من إنْ  أوٓده٤م ريبوشمُ  ًْ  سمٌٞمتٝم٤م شُمْٕمٜمك أن وَمَح

 أو اًمزوج يًتٓمٞمع ٓ اًمتل ،اعمّم٤مًمح سمٕمض ًم٘مْم٤مء خترج أن هل٤م جيقز صمؿ  ،وزوضمٝم٤م

 ٓ صمؿ  ،سمذًمؽ هل٤م ي٘مقم أن ًمٖمػمه٤م يتٞمن ٓ أو ،سمذًمؽ ي٘مقم أن حم٤مرُمٝم٤م ُمـ أىم٤مرِب٤م أطمد
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 اًمِم٠من هق يمام يمثػمة ًمٞم٧ًم  ،طمدود ذم أىم٤مرِب٤م أو صقاطمٌٝم٤م ًمزي٤مرة ظمروضمٝم٤م ُمـ سم٠مس

 شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم ،اًمٜم٤ًمء ظُمقـم٧ٌم ُم٤م سمٛمثؾ خُي٤مـمٌقا  مل اًمرضم٤مل ٕن  ،ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 . إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج شمؼمضمـ وٓ سمٞمقشمٙمـ ذم َوىَمْرنَ   :وشمٕم٤ممم

 ظمروضمٝم٤م يٙمقن ٓ أن: أي  ،قمٞمٜمٝم٤م ٥َم ّْم ٟمُ  ذًمؽ شمْمع أن اعمرأة قمغم يٜمٌٖمل هذا 

 .ذًمؽ ذم زوضمٝم٤م يامٟمع مل وًمق طمتك  ،طمدود ودون طم٤ًمب دون اًمرضمؾ يمخروج

 ُم٤ًمومراً  اًمزوج يم٤من إذا  ،اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م صٛمٞمؿ ذم دظمٚمٜم٤م هذا قُمرف إذا 

 ،ذًمؽ ذم يامٟمٕمٝم٤م ٓ اًمزوج ويم٤من – ذيمرٟم٤م يمام يمثػماً  ًمٞمس: أي – ُم٘مٜمٜم٤مً  ظمروضمٝم٤م ويم٤من

 . ومال وإٓ اخلروج هل٤م ضم٤مز

 إصؾ – اُمرأة سمّمٗمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم دائرشمف ٘مٜم٤مٞم  َو  اًمذي – ظمروضمٝم٤م: سم٤مظمتّم٤مر 

ة ًمٙمـ  ،ضم٤مئز أنف: ومٞمف  وًمق ضم٤مئز أُمر سمٙمؾ شم٠ميت سم٠من عٛمته اًمتَ  صالطمٞم٦م هل٤م ًمٞمس اعمرأ

 إصؾ – ُمثالً  – صدي٘م٤مِت٤م سمٕمض ًمزي٤مرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ومخروضمٝم٤م  ،ذًمؽ ذم اًمزوج ظم٤مًمػ

  ،قمٜمٝم٤م همٞمٌتف ذم داره٤م قم٘مر شمٚمزم أن ُمٜمٝم٤م يريد اًمزوج يم٤من إذا ًمٙمـ  ،ضم٤مئز أنف: ومٞمف

 . اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ،اخلروج هل٤م جيقز وٓ ،خترج ٓ أن ومٞمج٥م

  (22:39:28/  3/  واًمٜمقر اهلدى)



 املسأة سفس
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 حمرم ذي مع إٓ افزيد مساؾة ادرأة تساؾر ٓ حديث

ة شم٤ًمومر ٓ» هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجٙمؿ اؾمت٘مر ُم٤مذا قمغم :اًم٤ًمئؾ  ُم٤ًموم٦م اعمرأ

 اهلل؟ أث٤مسمٙمؿ أومٞمدوٟم٤م وٕمٞمػ أم صحٞمح أهق شحمرم ذي ُمع إٓ اًمؼميد

 يم٤من شاجل٤مُمع صحٞمح» يمت٤ميب ذم ذيمرت اًمتل واًمّمح٦م ،سمّمحٞمح ًمٞمس: اًمِمٞم  

 ذط وقمغم صحٞمح داود أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد وومٕمالً  ،إؾمٜم٤مده إمم سم٤مًمٜمٔمر

 أطمد أن زم شمٌلم ،ـمرىمف مجع زم وشمٞمن ،احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٔمر أقمدت ح٤م وًمٙمـ ،ُمًٚمؿ

 سمذيمر شمٗمرد ؾمٝمٞمؾ قمـ ًمف شاًمراوي احلٛمٞمد قمٌد سمـ ضمرير» وهق اًمؼميد طمدي٨م رواة

 رواه يمٚمٝمؿ ،اعمذيمقر ؿمٞمخف قمـ روايتف ذم ؿم٤مريمقه اًمذيـ اًمرواة يمؾ دون شسمريد» ًمٗمٔم٦م

 يمِمػ ،وروايتف وأخٗم٤مفمف احلدي٨م ًمٓمرق اًمتتٌع ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا ،وًمٞمٚم٦م يقم سمٚمٗمظ

 وًمٞمٚم٦م يقُم٤مً  اُمرأة شم٤ًمومر ٓ: أي وًمٞمٚم٦م يقم اعمحٗمقظ وأن ،سمريد ًمٗمٔم٦م ؿمذوذ قمـ اًم٘مٜم٤مع

 اًمدىمٞمؼ احلديثل سم٤مًمتٕمٌػم هٜم٤م سمريد ًمٗمٔم٦م ومذيمر ،واًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو حمرم ُمع إٓ

 .زم شمٌلم ُم٤م هذا ،وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ ِبذا احلدي٨م أن يٕمٜمل وذًمؽ ،ؿم٤مذ

 (.:. 52: 59/  16/   واًمٜمقر اهلدى)

 افققم مساؾة حتديد يتؿ ـقػ وفقؾة يقم ادرأة تساؾر ٓ حديث 

 وافؾقؾة

ة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م قمـ ي٠ًمل أخ :اًم٤ًمئؾ ة شم٤ًمومر ٓ» ي٘مقل اعمرأ  شوًمٞمٚم٦م يقم اعمرأ

 أنٜم٤م طمٞم٨م ،احلدي٨م سم٤معمًػم أم اًم٘مديؿ سم٤معمًػم هؾ ،وًمٞمٚم٦م يقم زُمـ حتديد يتؿ يمٞمػ

 وٓ ،يقم ُمـ أىمؾ ذم سم٤مًمٓم٤مئرة دوًم٦م أبٕمد إمم يّمؾ أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن ٟمٕمٚمؿ

 ىمدياًم؟ وًمٞمٚم٦م يقم ذم اًمٕم٘م٦ٌم إمم يّمؾ أن يًتٓمٞمع

 ُم٘مّمقداً  ًمٞمس ،احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقر اًم٘مٞمد أن اجلقاب ،صحٞمح :اًمِمٞم 

 .وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م وًمٞمٚم٦م يقم سمدل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد ،ًمذاشمف
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 ُمـ رواي٦م شمٌٜمل إمم إُمر يٜمتٝمل ،إطم٤مدي٨م هذه ذم اًمٗم٘مٝمل اًمٌح٨م هن٤مي٦م وذم 

 ضم٤مءت اًمتل اًمرواي٤مت يمؾ ُمـ وأقمؿ أؿمٛمؾ هل واًمتل ،اعمٓمٚم٘م٦م احلدي٨م رواي٤مت

ة شم٤ًمومر ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ،أج٤مم صمالصم٦م أو وًمٞمٚم٦م يقم سمٚمٗمظ  إٓ ؾمٗمراً  اعمرأ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمٗمراً  شحمرم وُمٕمٝم٤م

 ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا اؾمتحيٟم٤م إذا ٕنٜم٤م :اًمنميٕم٦م دىم٦م ُمـ أجْم٤مً  وهذا 

 اًمذي اإلؿمٙم٤مل يزول ،وىمٍماً  ـمقًٓ  ُم٤ًموم٤مِت٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمام ،إؾمٗم٤مر أنقاع ُمـ ٟمقع

 هؾ ،زُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمـ سم٠مىمؾ احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ سم٥ًٌم شم٘مٓمع اًمتل اعم٤ًموم٦م ذم ورد

 ُم٤ًمومراً  يزال ٓ يم٤من وم٢من ؟ٓ أم ُم٤ًمومراً  يمقٟمف قمـ اعم٤ًموم٦م هذه ىمٓمع اًمذي سمذًمؽ خيرج

 أو وؾمٞمٚم٦م وسم٠مي ىمٓمٕمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛم٤ًموم٦م طمٞمٜمذاك ىمٞمٛم٦م وٓ ،اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ومتجري

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب هق هذا ،اضمت٤مزه٤م آخ٦م

 (.:. 48: 49/  16/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافطائرة حمرم بدون ادرأة شػر حؽؿ

 جيقز؟ سم٤مًمٓم٤مئرة حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٞم٤مرة أو سم٤مًمٓم٤مئرة اًمًٗمر سملم ومرق وٓ ،جيقز ومال ؾمٗمراً  دام ُم٤م ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .ذقم٤مً  اًمًٗمر ُمًٛمك ذم شمدظمؾ ًػماتاعمُ  هذه يمؾ أن دام ُم٤م ،اًمداسم٦م أو

 .وًمٞمٚم٦م يقم ُمًػمة ٙمٛمؾيُ  مل :ُمداظمٚم٦م

 أو ،ىمديامً  يم٤مٟمقا  يمام سم٤معمراطمؾ حمددة ُمدة اًمنمع ذم ًمٚمًٗمر ًمٞمس :اًمِمٞم 

 .ؾمٗمر وإٟمام ،طمديث٤مً  ي٘مقًمقن يمام سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات

 (.:. 36: .. /  93/   واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؾمٗمر اعمرأة 

 

345 

 رؾؼة مع ـاكت إذا حمرم بدون ادرأة شػر بجقاز افؼقل حقل

 آمـة؟

 اإلُم٤مم رأي طمقل اًمتقوٞمح ُمـ اعمزيد ٟمرضمق: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م اًمٜم٤ًمء، ُمـ أُمٜم٦م اًمروم٘م٦م ُمع حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر ضمقاز ذم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ

 ُمـ شمًػم اًمٔمٕمٞمٜم٦م إن: »طمدي٨م ُمـ اجلقاز هذا قمغم يًتدل اًمٕمٚمامء وسمٕمض دًمٞمٚمف؟

 .اًمتقوٞمح ُمـ اعمزيد ٟمرضمقش اًمٖمٜمؿ قمغم واًمذئ٥م اهلل إٓ ختِمك ٓ اًمٕمراق إمم اًمٞمٛمـ

 هٜم٤مك أن واًمدقمقى اعمرأة، هل اًمٔمٕمٞمٜم٦م ٕن دًمٞمؾ: ومٞمف ومٚمٞمس احلدي٨م أُم٤م :اًمِمٞم 

ة أن ومٞمف احلدي٨م سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ ي٤ًمومرن ٟم٤ًمء  أن اًمرضمؾ أراد ومٚمق شم٤ًمومر، اعمرأ

 هق هذا احلدي٨م ٕن شم٤ًمومر: أن اًمقطمٞمدة ًمٚمٛمرأة جيقز أنف ٓدقمك سم٤محلدي٨م يًتدل

 مل احلدي٨م ٕن ًمقطمده٤م: اعمرأة ؾمٗمر ضمقاز قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس وًمٙمـ دًٓمتف،

 يم٤من ؾمقاء ي٘مع قمام[ خُتؼِم ] إٟمام اًمٖمٞمٌٞم٦م وإظم٤ٌمر همٞمًٌٞم٤م، ظمؼًما  ضم٤مء وإٟمام شمنميًٕم٤م ي٠مت

 يتٓم٤مول طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »ُمثاًل  اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف ُمذُمقًُم٤م، أو ممدوطًم٤م اًمقاىمع

 هذا وإٟمام اإلؾمالم، ذم ُمنموع أُمر سم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمتٓم٤مول أن يٕمٜمل ٓ هذاش سم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمٜم٤مس

 صدق قمغم أدًم٦م سمٕمد دًمٞماًل  اًمٜم٤مس إمم ًمٞم٘مدم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٜمف يتحدث همٞمٌل ظمؼم

 .اعمٖمٞم٤ٌمت قمـ يتحدصمقا  أن قم٤مدة اًمٜم٤مس ـم٤مىم٦م ُمـ ًمٞمس ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف ٟمٌقشمف

 اًمٓمرىم٤مت ذم اًمٜم٤مس يت٤ًمومد طمتك شم٘مقم ٓ اًم٤ًمقم٦م أن إظم٤ٌمر ُمـ ُمثاًل  يمذًمؽ

 وهٙمذا سمف، اعمخؼم هذا ذقمٞم٦م سمٞم٤من ومٞمف وًمٞمس ؾمٞم٘مع قمام ظمؼم ومٝمذا احلٛمػم، شم٤ًمومد

 أظم٤ٌمر ُمـ ظمؼم هق وإٟمام ذقمٞم٤ًم طمٙماًم  يتْمٛمـ ٓ اًمٔمٕمٞمٜم٦م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ظم٤مص٦م ضم٤مءت ٕطم٤مدي٨م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف احلدي٨م ِبذا وآؾمتدٓل ؾمٞمام ٓ اًمٖمٞم٥م،

 شم٤ًمومر ٓ: »قمديدة سم٠مخٗم٤مظ وردت اًمتل إطم٤مدي٨م وهل اًمٜم٤مس، سملم طمٙمؿ سمتنميع

ة  ٓ: »وأؿمٛمؾ أقمؿ وهل اًمرواي٤مت سمٕمض ذمش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ أج٤مم صمالصم٦م ؾمٗمًرا  اعمرأ

ة شم٤ًمومر  ًمٚمتنميع ضم٤مءت إطم٤مدي٨م هذهش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ – ُمٓمٚمً٘م٤م: أي – ؾمٗمًرا  اُمرأ
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 أظم٤ٌمر ُمـ يمخؼم ضم٤مء وإٟمام ًمٚمتنميع ضم٤مء ُم٤م ٕنف اًمٔمٕمٞمٜم٦م: سمحدي٨م ٟمٕم٤مروٝم٤م ومال

 .اًمٖمٞم٥م

 أنف إئٛم٦م ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ ىمقل قمغم اًمٔمٕمٞمٜم٦م سمحدي٨م وم٤مٓؾمتدٓل ذًمؽ قمغم

 آؾمتدٓل يّمح ٓ حمرم سمٖمػم ي٤ًمومرن أن وديٜمٝمـ سم٠مظمالىمٝمـ اعمقصمقق ًمٚمٜم٤ًمء جيقز

 .ذيمرٟم٤ممه٤م اًمذيـ ًمٚمًٌٌلم اًمٔمٕمٞمٜم٦م سمحدي٨م

 أظمص واًمدقمقى اًمقاطمدة، اعمرأة قمـ يتحدث اًمٔمٕمٞمٜم٦م طمدي٨م أن: ذًمؽ ظمالص٦م

 ٓ همٞمًٌٞم٤م ظمؼًما  اًمٔمٕمٞمٜم٦م طمدي٨م ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م إصقل، قمٚمامء ي٘مقل يمام اًمدًمٞمؾ ُمـ

 وهق ُم٤ٌمذة اًمتنميع ذم ضم٤مءت اًمتل ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ ومٝمق ذقمًٞم٤م طمٙماًم  يتْمٛمـ

ة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل  .حمرم ُمع إٓ شم٤ًمومر أن اعمرأ

 اسمتكم سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ إًمٞمف آـمٛمئٜم٤من يٛمٙمـ ٓ اًم٘مقل هذا إن صمؿ

 هذا أن سمٌٞم٤من يٕمتؼم عمـ قمؼمة هٜم٤مك ؾمٞمجد وم٢مٟمف طمزم ٓسمـش احلامُم٦م ـمقق: »سم٘مراءة ُمثكم

 طمزم اسمـ ذيمره٤م اًمتل اًم٘مّم٦م ي٘مرأ  ومٛمـ ي٤ًمومرن، أن هلـ جيقز ُمقصمقىم٤مت ٟم٤ًمء اًم٘مقل

 اُمرأة شم٤ًمومر ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗمتف ُمع اًم٘مقل هذا أن إمم مت٤مًُم٤م يٓمٛمئـ

 وىمْملم طم٤مضم٤مت اعمٖمرب ُمـ ظمرضمـ ٟمًقة أن شم١ميمد اًم٘مّم٦م ومتٚمؽش حمرم ُمع إٓ ؾمٗمًرا 

 أطمد أو ؾمٗمٞمٜم٦م ىمٌٓم٤من إُم٤م ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م ذم وىمٕمـ راضمٕم٤مت وهـ ؾمٙمٞمٜم٦م، ذم احل٩م

ة اًم٘مٞمٛم٦م ىمٞمٛم٦م ومام ومٞمٝم٤م، اًمٕم٤مُمٚملم  وٕمٞمٗم٤مت، وم٤مًمٜم٤ًمء صم٘م٤مت، ٟم٤ًمء ُمع شم٤ًمومر صم٘م٦م اعمرأ

 .أقمراوٝمـ قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ضم٤مء وًمذًمؽ

 وسمخ٤مص٦م اًمٌنم سمٓم٤ٌمئع اًمٕمٚمٞمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه ٟمذيمر أن وجي٥م

 إُمد إمم وًمق اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مٕمـ أن وسملم سمٞمٜمٝمـ واًمًدود اعمقاٟمع يْمع اًمٜم٤ًمء ُمٜمٝمـ

 ًمذاشمف حمرم سمٕمْمٝم٤م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اعمحرُم٤مت أن شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ اًمٌٕمٞمد،

 إمم يقصؾ ومألنف ًمٖمػمه اعمحرم أُم٤م اًمٌت٦م، حيرم ًمذاشمف وم٤معمحرم ًمٖمػمه، حمرم وسمٕمْمٝم٤م

 اعمحرم إمم اعمًٚمؿ يّمؾ ٓ ًمٙمل اًمٓمريؼ يًد ٟمتّمقره ىمد ًمٖمػمه اعمحرم ًمذاشمف، اعمحرم

 ٟمحـ واطمدة، ُمرة وًمق ي٘مع ًمٙمٜمف ُمثٚمف ذم ي٘مع أن ضمًدا يًتٌٕمد اًمٕم٘مؾ يم٤من وًمق[ ًمذاشمف]

 ـمٚمقع قمٜمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ُمثاًل  ٟمٕمٚمؿ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؾمٗمر اعمرأة 

 

347 

 وطملم اًمِمٛمس همروب طملم سم٘مرٟمٞمف خيرج اًمِمٞمٓم٤من وأن همروِب٤م، وقمٜمد اًمِمٛمس

 ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا ح٤مذا؟ اًمقىم٧م، ذًمؽ ذم اًمّمالة يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ـمٚمققمٝم٤م

 يًجد وأن يّمكم أن أبًدا سم٤مًمف ذم خيٓمر ُم٤م اًمقىمتلم هذيـ ذم صغم ًمق أطمدٟم٤م أن ُمع

 ُمثاًل  هنك يمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هنك وإٟمام اًمٖمروب وقمٜمد اًمنموق قمٜمد ًمٚمِمٞمٓم٤من

ة إمم اًمٜمٔمر قمـ  ُمٕمرووم٦م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام إًمٞمٝم٤م آؾمتامع وقمـ اعمرأ

 .ًمديٙمؿ

 قمٚمٞمٝم٤م طمتاًم  أن حمرم سمٖمػم شم٤ًمومر اُمرأة يمؾ أن ٟمتّمقر أن اًميوري ُمـ ًمٞمس: وم٢مًذا

 ُمـ ًمٞمس حمرم، سمٖمػم ؾمٗمًرا  ي٤ًمومرن اًمٜم٤ًمء ُمـ مج٤مقم٦م أو اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم شم٘مع أن

 اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مٕمـ ٓ ًمٙمل وًمٙمـ اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم ي٘مٕمـ أهنـ ٟمتّمقر أن اًميوري

 ٟمًٛمع يمام اإلٟم٤ًمن ي٘مؾ ومال احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام اعمحرم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمؽمط

 ُم٤م قمامن إمم ُمثاًل  أو ؾم٤مقمتلم فمرف ذم دُمِمؼ إمم هٜم٤م ُمـ سم٤مًمٓم٤مئرة اًمًٗمر أن ُمثاًل  اًمٞمقم

ة شم٤ًمومر أن ُم٤مٟمع ذم  ًمٙمـ هٜم٤مك، آظمر حمرم ويًتٛمٚمٝم٤م هٜم٤م اعمحرم يقدقمٝم٤م ٕنف مل؟ اعمرأ

 طم٤مل اًمتل اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ًمٚمقىمقع اعمرأة شمتٕمرض أن ممٙمـ هل٤م حمرم ٓ طمٞم٨م اًمًٗمرة هذه

 .وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٝم٤م اعمحرم ذـمٞم٦م ُمـ احلٙمؿ ُمـ ضم٤مء ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 دُمِمؼ ذم أصح٤مسمٜم٤م أطمد طمدصمٜم٤م ًم٘مد قمؼمة، ومٞمٝم٤م احلقادث سمٕمض وىمٕم٧م ويمذًمؽ

 ُمديٜم٦م] إمم دُمِمؼ ُمـ وم٘مط ؾم٤مومرت ٕهن٤م اُمرأتف قمرض ذم أصٞم٥م زوج ًم٤ًمن ُمـ

 زوضمتف، قمرض ذم اًمرضمؾ هذا أصٞم٥م ذًمؽ ُمع وم٘مط، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سم٤مًمٓم٤مئرة[ أظمرى

ة ريم٧ٌم ذًمؽ؟ وىمع يمٞمػ  سم٠من ه٤مشمٗمًٞم٤م زوضمٝم٤م أظمؼمت أن سمٕمد ـم٤مئرة دُمِمؼ ذم اعمرأ

 شم٠مت ومٚمؿ ٓؾمت٘م٤ٌمهل٤م اًمرضمؾ ومخرج اعمٓم٤مر ذم ؾمتٙمقن ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٕمد اًمٓم٤مئرة

 اعمرأة هذه قمغم سم٤معمْمٞمٗم٦م اًمٞمقم يًٛمقهن٤م ُم٤م قملم وىمع ًم٘مد وىمع؟ اًمذي ومام اًمٓم٤مئرة،

 ٟمٗمًٝم٤م قمـ يراوداه٤م أن قمغم وم٤مشمٗم٘م٤م اًمٓم٤مئرة، ىمٌٓم٤من إمم ظمؼمه٤م ومٜم٘مٚم٧م مج٤مهل٤م وأقمجٌٝم٤م

 ُمْمٓمرة ومٝمل قمٓمؾ أص٤مِب٤م اًمٓم٤مئرة سم٠من اًمريم٤مب قمغم اًم٘مٌٓم٤من وم٠مقمٚمـ سمذًمؽ وم٤مىمتٜمٕم٧م

 ذم صمؿ...اعمرأة هذه ُمع اًم٘مٌٓم٤من طمي اًمالذىمٞم٦م وهٜم٤مك اًمالذىمٞم٦م، ذم شمٜمزل أن إمم

 .اًمالذىمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مئرة اٟمٓمٚم٘م٧م اًمّم٤ٌمح
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 اقمؽموم٧م طمتك وي٤ٌمطمثٝم٤م يٜم٤مىمِمٝم٤م يزل ومٚمؿ سم٠مُمره٤م،[ ؿمٕمر] زوضمٝم٤م ُمع اًمت٘م٧م ومٚمام

 سمد ومال أبًدا اًمنمقمل احلٙمؿ يٕمٓمؾ ٓ هذا ىمّمػمة اعم٤ًموم٦م سم٠من وم٤مٓطمتج٤مج سم٤مًمقاىمع،

ة ، أو سمحًرا  أو ضمًقا  ؾم٤مومرت ؾمقاء حمرم، ُمٕمٝم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمرأ  جي٥م اًمنمط هذا سمًرا

 .ُمْمٛمقٟم٦م اًمًالُم٦م وأن ىمري٥م إُمر سم٠من آهمؽمار جيقز وٓ قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م

ٟمٜم٤م أطمد طمدصمٜم٤م يمذًمؽ  ومه٤م اُمرأتف قمرض ذم أصٞم٥م رضماًل  سم٠من ضمده ذم إظمقا

 ذم يمذا رطمٚم٦م ذم قمٜمديمؿ ؾمتٙمقن زوضمتل سم٠من اًمري٤مض إمم سمرىمٞم٦م أرؾمؾ ُمٍمي٤من،

 هذه جملء وقمرومقا  اًمؼمق دائرة ذم اعمقفمٗملم سمٕمض اًمؼمىمٞم٦م قمغم اـمٚمع.. يمذا ـم٤مئرة

 ٓؾمت٘م٤ٌمهل٤م اخلروج قمغم ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م أو اصمٜم٤من وم٤مشمٗم٘م٤م اًمري٤مض، إمم ُمٍم ُمـ اعمرأة

 وأدظمٚمقه٤م اعمٓم٤مر ذم ومٕماًل  وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م زوضمٝم٤م، ُمـ سمذًمؽ ُم٠مُمقرون سم٠مهنؿ ُمتٔم٤مهريـ

 أهن٤م وم٤مئدة ُم٤م ُمٜمٝم٤م، وـمرهؿ وىمْمقا  ِب٤م ومخرضمقا  اًمٙم٤مذسم٦م، اًمدقمقى ِبذه ؾمٞم٤مرِتؿ ذم

 .ٟمٗمًٝم٤م[ ذم اعمّمٞم٦ٌم] ذم وىمٕم٧م وم٘مد حمرم سمدون اًمري٤مض إمم ُمٍم ُمـ ؾم٤مومرت

 إُمر ٕن مت٤مًُم٤م: سمحرومٞمتٝم٤م اًمٜمّمقص قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمحرص أن جي٥م ًمذًمؽ

 هذا قم٤مئِم٦م ي٤م» :هل٤م ىم٤مل طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام

ش ٟمرى ٓ ُم٤م شمرى اًمًالم وقمٚمٞمف! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمًالم، ي٘مرئؽ ضمؼميؾ

ه ٓ ُم٤م اًمتنميع طمٙمؿ ُمـ يرى اًمًامء ُمـ إًمٞمف اعمقطمك اهلل ومرؾمقل  اًمٜم٤مس، يمؾ يرا

ة شم٤ًمومر ٓ: »ىم٤مل ومحٞمٜمام  إذا هٜم٤مك إمم هٜم٤م ُمـ اًمٓم٤مئرة ومًٗمرش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ ؾمٗمًرا  اُمرأ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووٕمف اًمذي اًمنمط هذا خم٤مًمٗم٦م جيقز ومال ؾمٗمًرا  يم٤من

 (22:26:54/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افـاس؟ مـ مأل دم حمرم دون تساؾر أن فؾؿرأة هؾ

 اًمٜم٤مس؟ ُمـ ُمأل ذم حمرم دون شم٤ًمومر أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وضمف ُم٤م ذًمؽ، هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن شمٕمرف وأن٧م حمرم دون شم٠ًمل دام ُم٤م :اًمِمٞم 

٤مومرٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕمٚمؿ وأن٧م حمرم ذم ُم٤م دام ُم٤م اًم١ًمال؟  ش.حمرم دون ؾمٗمًرا  اُمرأة شم
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 إمم ذه٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوضم٤مت أطمد أن اًمٌخ٤مري ذم أفمـ طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

 . .حمرم دون ىم٤مومٚم٦م ُمع احل٩م

 هل؟ ُمـ :اًمِمٞم 

 ..اًمٖمزو يمت٤مب ذم ورد أفمـ.. أتذيمر ُم٤م أو.. قم٤مئِم٦م أفمـ :ُمداظمٚم٦م

 أُمٝم٤مت اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ٕن اًمٜم٤ًمء: ؾم٤مئر سمف يٚمحؼ ٓ هذا ًمٙمـ! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

ًٓ  هذا اًمٜم٤ًمء، ؾم٤مئر قمٚمٞمٝمـ ي٘م٤مس ومال اعم١مُمٜملم،  .أو

 خترج أن ُمٜمٝم٤م ورهمٌـ ؾمٚمٛم٦م أم ظم٤مًمٗمتٝم٤م ىمد اخلروج هذا ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة: صم٤مٟمًٞم٤م

 اًمقداع طمج٦م ِبـ طم٩م ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح، سمحدي٨م واطمتج٧م وم٠مب٧م ُمٕمٝمـ

 خترضمـ ٓ ذًمؽ سمٕمد أُم٤م ُمٕمل، ًمٙمـ احلج٦م هذه: أيش احلٍُُم  فمٝمقر صمؿ هذه: »ىم٤مل

 يمٞمػ ٟمدري ُم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٙمـ اًمٌٞمقت،: يٕمٜمل احلٍم، واًمزُمـ

 .احلدي٨م ِبذا واطمتج٧م ؾمٚمٛم٦م، أم ذًمؽ وأب٧م ظمرضم٧م

 أُمٝم٤مت ُمـ أهن٤م وهق آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ إًذا وم٤مجلقاب

 .اعم١مُمٜم٤مت ؾم٤مئر ِبـ يٚمحؼ ومال اعم١مُمٜملم

 احلج٦م، هذه سمٕمد خيرضمـ أٓ ٟم٤ًمءه أُمر يم٤من ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمث٤مين واجلقاب

 .ٟمٕمؿ سمف، ي٘متدى ٓ مم٤م ذًمؽ ومٞمٙمقن

 (22:45:55/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 حمرم بدون ادسـة ادرأة شػر حؽؿ

 طمٙمؿ ومام أوٓده٤م، ًمزي٤مرة سمٛمٗمرده٤م وشم٤ًمومر اًمًتلم، ومقق اُمرأة واًمديت :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٗمره٤م؟

 حمرم؟ همػم ُمـ ؾمٗمًرا  شم٤ًمومر :اًمِمٞم 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة شم٤ًمومر ٓ» جيقز، ٓ :اًمِمٞم   طمقل ي٘م٤مل وُم٤مش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ ؾمٗمًرا  اُمرأ

 .شمذيمر طمج٦م سمدون احلدي٨م ًمٜمص إسمٓم٤مل ومٝمق شم٘مٞمٞمده أو احلدي٨م هذا ختّمٞمص

 (22:32:45/ (6) راسمغ ومت٤موى)

 فؾرضورة حمرم بدون ادرأة هجرة حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞم  ي٤م :اًم٤ًمئؾ  سمدون يمٝمجرة ،ُمثالً  شم٤ًمومر أن شمريد  يم٤مٟم٧م إذا ،ًمٚمٛمرأ

 ؟هل٤م  جيقز  ،ًمٚميورة حمرم

 أن٧م يمام وٟمّمؽ ،اًمٜمص ىمدر قمغم اًمٗمتقى ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا  إذا :اًمِمٞم 

 رسمام ،ُمًئقًمٞمؽ قمغم ًمٙمـ اعمحٔمقرات، ٌٞمحشمُ  وم٤مًميورة  ،ًميورة  ىمٚم٧م أي صّّم ٟمَ 

 . رضورة هٜم٤مك  يٙمقن ُم٤م

  (22: 17: 24/ 582/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افشعر صاحبة تػعؾ ؾامذا صعرها تؽقير فؾؿرأة جيقز ٓ ـان إذا

 اخلامر؟ مـ أضقل ـان إذا افطقيؾ

 اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا وًمٙمـ [ؿمٕمره٤م شمٙمقر أن ًمٚمٛمراة يّمح ٓ أنف ىمٚمتؿ]  :ُمداظمٚم٦م

 ؟احل٤مًم٦م هذه ذم شمٗمٕمؾ ومامذا ،احلج٤مب طمتك يتٕمدى سمحٞم٨م ـمقيؾ ؿمٕمره٤م

 .؟أن٧م شمٕمٜمٞمف اًمذي احلج٤مب هق ُم٤م يمٞمػ؟ احلج٤مب يتٕمدى يمٞمػ  :اًمِمٞم 

 .أيمثر أو اًمٔمٝمر ٟمّمػ إمم يّمؾ ىمد  :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ زم صقرت يمٞمػ ،اًم٘مدُملم أؾمٗمؾ إمم اًمٙمٕمٌلم إمم يّمؾ واحلج٤مب  :اًمِمٞم 

 ٟمّمػ إمم يّمؾ ىمد ،احلج٤مب شمٚمٌس اعمرأة قمٜمد احلج٤مب أىمّمد أن٤م  :ُمداظمٚم٦م

 .ُمثالً  اًمٔمٝمر
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 وهؾ ،سم٤محلج٤مب أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا ،ُّيديؽ اهلل يمالُمؽ شمٕمٞمد ٓ أظمل ي٤م  :اًمِمٞم 

 اًمدار؟ ذم أو اًمدار ظم٤مرج شمّمكم هل شمٕمٜمل

 .اًمدار ذم  :ُمداظمٚم٦م

 .إذاً  اخلامر شمٕمٜمل أن٧م ،طمج٤مسم٤مً  ًمٞمس هذا ُّيديؽ اهلل إذاً   :اًمِمٞم 

 .ُمٕمذرة اخلامر  :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ شمٕمٜمل أن٧م :وم٢مذاً  ،ُمٕمذرة  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ حت٧م وُم٤مذا ،ـمٞم٥م  :اًمِمٞم 

 .احلج٤مب  :ُمداظمٚم٦م

  شمٚمٌس؟ ُم٤مذا اخلٍم ُمـ اخلامر أؾمٗمؾ يٕمٜمل  :اًمِمٞم 

 اًمرأس ىمٛم٦م ُمـ ـمقًمف اخلامر أن ٟمٗمؽمض ،اخلامر شمٕمٜمل أن ومٝمٛمٜم٤م أن٧م ه٤م يٕمٜمل

 ،ؾمٜمتٞمٛمؽم وقمنمة ُمؽم وؿمٕمره٤م ،ُمثالً  ُمؽم أو ؾمٜمتٞمٛمؽم صمامٟملم ُمثالً  ،اًمٔمٝمر ؾمٚمًٚم٦م إمم

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ،اخلامر حت٧م ؾمٜمتٞمٛمؽم قمنمة ؿمٕمره٤م ُمـ ؾمٞمٔمٝمر أن٧م وم٘مقًمؽ

 .ٟمٕمؿ هق هذا  :ُمداظمٚم٦م

 روب أو ومًت٤من ٓسم٦ًم ؾمت٘مقل شمٚمٌس؟ ُم٤مذا اخلامر هذا حت٧م ،ـمٞم٥م  :اًمِمٞم 

 .اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 مت٤مم يٙمقن ٓ ىمد ،اًمٌٞم٧م رسم٦م ًمًٌتف اًمتل اًمٗمًت٤من هذا نإ ٟم٘مقل ٟمحـ  :اًمِمٞم 

 .اًمٕمقرة ؿجِّ حُيَ  ٓ أن جي٥م ٕنف اًمنمقمل: احلج٤مب

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م
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ة شمًتٕمٛمؾ سم٠من ٟمٜمّمح ٟمحـ ذًمؽًمو  :اًمِمٞم   قم٘مر وذم سمخامره٤م شمتخٛمر اًمتل اعمرأ

 اخلراـم٦م؟ شمٕمرف ،سم٤مخلراـم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ًٛمكيُ  ُم٤م شمًتٕمٛمؾ أن ،داره٤م

 .أقمرف ٓ  :ُمداظمٚم٦م

 .قرةٜمه شمَ  يٕمٜمل  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 ؟اعم٘مّمقد ومٝمٛم٧م هؾ ،قرةٜمه شمَ  ىمٚمٜم٤م إزار ىمٚمٜم٤م ظمراـم٦م ىمٚمٜم٤م ٟمحـ  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 ذم واًم٤ٌمىمل ،ؿمٕمره٤م ُمـ ـم٤مل ُم٤م ِب٤م ٥مجُ حَتْ  اخلراـم٦م أو اًمتٜمقرة هذه  :اًمِمٞم 

 .اعمِمٙمٚم٦م حتؾ وسمذًمؽ ،سمخامره٤م شمًؽمه إقمغم

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمِمٕمر ُمٕم٘مقص٦م شمّمكم سم٠من قمذر ذاكطمٞمٜم هٜم٤مك وًمٞمس  :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل ؿمٕمره٤م رٗمِّ ٔمَ شمُ  أن يمذًمؽ هل٤م جيقز ٓ وًمٙمـ ،ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .شمًدًمف ًمٙمـ رهٗمّ ٔمَ شمُ   :اًمِمٞم 

 .شمًدًمف وًمٙمـ ،اًمِمٕمر شمٔمٗمر أهن٤م ضم٤مئز يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ  :اًمِمٞم 

 .اًمِمٕمر شمٓمقي أهن٤م سم٤مًمٕم٘مص اعم٘مّمقد :إذاً  ،ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤ًمء سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يمقم اًمرأس قمغم هٙمذا شمٕمٛمؾ ،ٟمٕمؿ  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ومٚمٞمس ،وُمًدوًم٦م فمٗم٤مئر ومٞمف يم٤من إذا أُم٤م  :اًمِمٞم 

 ُم٤مٟمع؟ يقضمد ٓ  :ُمداظمٚم٦م
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 .أبداً   :اًمِمٞم 

 أن ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ أنتؿ ،آظمر رء وًمٙمـ  :ُمداظمٚم٦م

 اعمٔمٗمقر؟ قص٘مُ ٕمْ سم٤معمَ  اعم٘مّمقد

 .ومقق عٛمّ وجُمَ  ُمٔمٗمقر  :اًمِمٞم 

 .ومقق عٛمّ وجُمَ  ُمٔمٗمقر  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي  :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن اً ظمػم  :ُمداظمٚم٦م

 .شمرى ظمػماً   :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك  :اًمِمٞم 

  (22: 12: 33/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 





 أدوات استخدام

 التحميل
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 افتجؿقؾ أدوات اشتعامل حؽؿ

ة اؾمتٕمامل: ؾم١مال  خلٚمؼ ًمٚمحًـ اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ هؾ اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات اعمرأ

 اهلل؟

 قم٤مدة أنف ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج هذا اعمٙمٞم٤مج يًٛمك اًمذي اًمتجٛمٞمؾ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقا  ٓ أن ٟمٌقي٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم هنقا  ىمد واعمًٚمٛمقن ،أضمٜمٌٞم٦م

 وضمٕمؾ ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل يٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م»: اًمًالم

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ ،أُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضمٕمؾ ،رحمل فمؾ حت٧م رزىمل

 اؾمٛمف رء يٕمرومـ ٓ ىمٌٚمٝمـ وُمـ وضمداشمٜم٤م أُمٝم٤مشمٜم٤م أن ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج ومٝمذا شُمٜمٝمؿ ومٝمق

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،ودمٛمؾ شمزيـ سم٠منف اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمروف رء ومٞمف ًمٙمـ ،ُمٙمٞم٤مج  أن شمريد ُمرأ

 شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اعمٙمٞم٤مج إٓ زيٜم٦م سمٙمؾ شمتزيـ أن ومٚمٝم٤م داره٤م قم٘مر وذم ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜمٗم٤ًمء أن: أفمـ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ طمديث٤مً  داود أيب ؾمٜمـ ذم أن أذيمر

 وًمٕمؾ ،وم٤مشمح أصٗمر صٌغ يّمٌغ ٟم٧ٌم واًمقْرس ،سم٤مًمقْرس وضمقهٝمـ يٓمٚملم يمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 وـمٞم٥م ،ًمقٟمف وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمف مم٤م هذا

 شمِمٌف ٕنف إورويب اعمٙمٞم٤مج سمٖمػم اعمرأة شمتزيـ: وم٢مذاً  شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء

 ُمالطم٘م٦م ذم اًمٜم٤ًمء طمرص ُمـ إؾمػ ُمع شمِم٤مهدون يمام وسمخ٤مص٦م ،سم٤مٕوروسمٞم٤مت

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمثالً  أدريم٧م قمتٞم٤مً  اًمٙمؼم ُمـ شمرون يمام سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م ،اجلديدة اعمقو٤مت

 سمٓمٚم٧م زُمٜم٤مً  وأدريم٧م ،إظمػم إمم أول ُمـ سمٓمقهل٤م اًمِمٗمتلم يّمٌٖمقا  أنف اعمقو٦م يم٤مٟم٧م

 ..أنف أظمػماً  هلؿ صم٧ٌم ٕنف اعمقو٦م هذه

 [ُمداظمالت]

 اًمرضمؾ ظمٚمؼ حم٤مؾمـ ُمـ أنف يذيمر ،آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت أن٤م ،واهلل ٓ :اًمِمٞم 

 شم٤ًمقمد ؿاًمٗم والقم٦م ٕن ح٤مذا؟ اًمٗمؿ، وٚمٞمع اًمًالم فقمٚمٞم ؿمامئٚمف ذم صم٧ٌم يمام يٙمقن أن
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 اعمرأة ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمٞمٜمام ،ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من اًمٙمالم قمغم اًمرضمؾ

 هذا اًمٗمؿ يْمخؿ إمحر اًمّمٌغ هذا أن ٍٕي  سمٕمد وم٤مٟمتٌٝمقا  ،فمريٗم٤مً  ًمٓمٞمٗم٤مً  ومٛمٝم٤م يٙمقن أن

 .يّمٖمر طمتك قمالُم٦م هٙمذا ٟمحط اًمٖمش ذم زي٤مدة ٟمحـ: إذاً  ،ىم٤ٌمطم٦م

 احلٛمرة يم٤من ،ضمديدة ُمقو٦م فمٝمرت سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ ،وشمٚمؽ أدريمتٝم٤م هذه: اًمِم٤مهد

 ص٤مرت زُم٤من ُم٣م هذا أقمجٌٝمؿ ُم٤م أجْم٤مً  ،إول ذم محراء ىم٤مٟمٞم٦م محرة شمٙمقن ٓزم

 يقم يمؾ وهٙمذا ،يٕمٜمل أمجؾ هذ سم٤مهت٦م، احلُٛمرة شمٙمقن اجلديدة اعمقو٦م ،سم٤مخي٦م ُمقو٦م

 ،سمٞمقم يقم يمؾ عمقو٦ما يالطم٘مقا  اًمٖم٤مًم٥م، ذم اًمٕم٘مقل ٗم٤متظمٗمٞم واًمٜم٤ًمء ،ضمديدة ُمقو٦م

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ،ُمنع وص٤مطمٌف سمّم٤مطمٌف ُمر رضمؾ: ُمرة ىمرأِت٤م يمٜم٧م ًمٓمٞمٗم٦م يذيمرين مم٤م

 ،يدي ذم هق وه٤م ،اًمًقق ذم ومًت٤مٟم٤مً  هل٤م أؿمؽمي أن ُمٜمل رهم٧ٌم زوضمتل: ىم٤مل ُمنع؟

 .هذا وشمٌٓمؾ ضمديدة ُمقو٦م شمٓمٚمع ُم٤م ىمٌؾ اًمدار ذم أدريمٝم٤م أن أريد وأن٤م

 ٕن ،اعمٙمٞم٤مج وؾم٤مئؾ ُمـ سمٛمدده يٛمده٤م زوضمتف يزيـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ

 ُم٤مذا همػمه ،اإلؾمالم ذم سمف آهتامم جيقز ٓ سمام واهتامم سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 .سم٘مل

 شم٘مٚمٞمد أجْم٤مً  هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٙمـ ،ُمنموع اًمٙمحؾ ،اًمٕملم شمٙمحٞمؾ جيل

 ذم ـمٞم٦ٌم آصم٤مر ًمف ًمٕمؾ سمؾ ،ضم٤مئز وم٤مًمٙمحؾ ،اًمٙمحؾ همػم هذا إضمٗم٤من ختْمػم ،ًمٚمٙمٗم٤مر

 ،يٙمتحؾ يم٤من ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم ؾمٞمد وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ،ذًمؽ وٟمحق اًمٕملم شمٕم٘مٞمؿ

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اإلصمٛمد ِبذا يٙمتحؾ يم٤من اًمرؾمقل شاإلصمٛمد أيمح٤مًمٙمؿ ظمػم»: وىم٤مل

 سمٖمػم اًمٓمريؼ ذم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز أنف اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمقاشمرت وىمد

 إذا ًمٚمٛمرأة جيقز ُمًتثٜمك هذا ،اًمٞمد وظمْم٥م اًمٕملم يمحؾ ،اًمزيٜم٦م ُمـ ٟمققملم إٓ زيٜم٦م

 وىمد ايمتحٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م وًمق ،وم٘مط وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م خترج أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م

 محٚمٝم٤م ووٕم٧م ومٚمام ،طمٌغم وهل قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم

 أبق سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومرآه٤م ،ًمٚمخٓم٤مب ودمٛمٚم٧م شمٙمحٚم٧م

 أرسمٕم٦م اًمقوم٤مة قمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ شمتزوضمل أن ًمؽ حيؾ ٓ: ىم٤مل ،سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ

 ىمد أن٤م سم٠مين: ًمف ىم٤مًم٧م ،شم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم واٟمٓمٚم٘م٧م ذًمؽ ومٝمٛمٝم٤م ،وقمنم أؿمٝمر
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 أبق يمذب أو سمٕمٙمؽ اسمـ يمذب: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،ويمذا يمذا ومالن زم وىم٤مل ووٕم٧م

 ذم داظمؾ وهق ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع ومٝمذا ،ؿمئ٧م ُمـ اٟمٙمحل ،اًمًٜم٤مسمؾ

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اعمٗمنيـ سمٕمض رأي ٌِْدي ـ   ُي  ِزيٜمَتَُٝم

  ٓ  ،واخلْم٤مب اًمٙمحؾ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ة سم٠مس ومال وًمذًمؽ ُمًتثٜمك، ذاه  قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًمٙمحؾ زيٜمتٝم٤م ذم شمًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 ُّيٛمٝمـ ٓ اًمتل اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو ،اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ُمـ قم٤مدة ومٝمذه ،ضمٗمٜمٞمٝم٤م ختْمػم سمخالف

 .اعمًٚمٛملم قم٤مدات اًمتزام

 (22: 16: 22/ 289/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؽقاج اشتخدام حؽؿ

 اًمٙم٤مومر اعمٙمٞم٤مج شمًتٕمٛمؾ أن اعمتحج٦ٌم قمـ ومْمالً  اعمتحج٦ٌم همػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ

 ُمـ سمف اهلل أنزل ُم٤م سم٤مؾمؿ يًٛمك اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ رء قمرومتؿ ُمتك ،اًمٗم٤مؾمؼ اعمٙمٞم٤مج

 ًمٗمٔم٦م هق وإٟمام ،ىمٌؾ ُمـ يمؿؤآسم٤م وٓ ٟمحـ ٓ ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ًمٖم٦م هذه اعمٙمٞم٤مج؟ ؾمٚمٓم٤من

 إؾمػ ُمع ٟم٤ًمءٟم٤م ومتِمٌٝم٧م ،أوروسم٤م ٟم٤ًمء وم٤مؾم٘م٤مت ٟم٤ًمء ًمٗم٤ًمق زيٜم٦م قمـ شمٕمؼم أضمٜمٌٞم٦م

 وهق أٓ ِب٤م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع شم٠مثر اًمتل اًمزيٜم٦م ِبذه سم٤مًمتزيـ ُمٜمٝمـ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ

 ٟمرى اًمٓمريؼ ذم.. اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اعمٙمٞم٤مج

ة  يًٛمك ُم٤م هذا ؿم٤مدة اًمنمقمل احلج٤مب أىمقل ٓ ،سمف سم٠مس ٓ طمج٤مسم٤مً  ُمتحج٦ٌم اُمرأ

 وإمم قمٜم٘مٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ؿمٕمره٤م ُمٖمٓمٞم٦م اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هق وهذا اخلامر أو سم٤مإليِم٤مرب

 هق ُم٤م ،جيتٛمٕم٤من ٓ ُمتٜم٤مومران ٟم٘مٞمْم٤من أُمران.. رةٛم  حَ ـوُمُ  ةرَ ُمٌقدَ  ًمٙمـ ،..آظمره

 اشم٤ٌمع ُمـ هق وإُم٤م ،اًمنمقمل احلٙمؿ قمـ واًمٖمٗمٚم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق اًم٥ًٌم؟

 ،اعمٙمٞم٤مج ِبذا اسمتٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أوًٓ  ٟمذيمر ٟمحـ ًمذًمؽ ،اًمِمٞمٓم٤من ًمقؾم٤موس اًمٜم٤ًمء

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م أخ أو زوج أو أب ُمـ اًمٜم٤ًمء أوًمٞم٤مء ٟمذيمر صم٤مٟمٞم٤مً  صمؿ

 إمم.. رقمٞمتف قمـ ول١مُمً وهق راع وم٤مًمرضمؾ ،رقمٞمتف قمـ ول١مُمً ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ

 وم٠من٧م ،اًمٗم٤مرس ُمـ اًمٗمرس: ي٘مقل اًمٕم٤مُمل أو اًمٕمريب وم٤معمثؾ وًمذًمؽ ،احلدي٨م آظمر
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 ومْمالً  اًمٙمٝمقل شمٗمتـ اًمتل اًمّمقرة ِبذه خترج أن هل٤م شمًٛمح أن ًمؽ جيقز ٓ اعمرأة زوج

 ،همٞمقراً  شمٙمقن أن إخ أُّي٤م إب أُّي٤م اًمرضمؾ أُّي٤م اعمٗمروض وأن٧م ،اًمِم٤ٌمب قمـ

 هق اًمديقث هق ُمـ ح٤مذا؟ ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟

 ٟم٤ًمء قمـ خمؼماً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ ،أهٚمف قمغم يٖم٤مر ٓ اًمذي

 سمف يٜمٗمع أن وضمؾ قمز اهلل أرضمق اًمذي اًمٙمالم هذا أظمتؿ احلدي٨م وِبذا ،اًمزُم٤من آظمر

 سم٠مجدُّيؿ رضم٤مل سمٕمد أرمه٤م مل اًمٜم٤مس ُمـ صٜمٗم٤من»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ؾم٤مُمٕمٞمف

 ،ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت وٟم٤ًمء ،اًمٜم٤مس ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر يم٠مذٟم٤مب ؾمٞم٤مط

 جيدن وٓ ،اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ ،اًمٌخ٧م يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م

 مل يمٜمٝمف ذم ُمٕم٤مهداً  ىمتؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هٙمذا 

 ُمًػمة ُمـ شمقضمد اجلٜم٦م ريح شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن اجلٜم٦م رائح٦م يرح

: ومٞمٝمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل اًمٕم٤مري٤مت اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة ومٝمذه ،قم٤مم ُم٤مئ٦م

 ُمـ ًمٞمقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»

 .اًمث٤مين احلدي٨م ذم شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ،يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وِبذا 

  (22: 18: 17/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾـساء افرجؾغ أو افقديـ أو افقجف صعر صبغ  

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ اًمرضمٚملم أو اًمٞمديـ أو اًمقضمف ؿمٕمر صٌغ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمٜم٤مه صحٞمح٤مً  اًم١ًمال يم٤من إذا ٕنف ص٤محلٝمؿ: ُمـ هذا أن أفمـ ُم٤م :اًمِمٞم 

 صحٞمح؟ ،ُمٜمٝمـ اًمِمٞم٥م اعم٘مّمقد أفمـ وُم٤م ،ؿم٤ميٌلم يٙمقٟمقا 

 اًمّمٌغ أُم٤م ،أنثك أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء ،ؿم٤مب عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ جيقز ٓ اًمّمٌغ ،اعمٝمؿ

 ..اًمِمٕمر ًمقن ًمتٖمٞمػم
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 ... زيٜم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ،اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا :اًمِمٞم 

 (22: 26: 15/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 مـ عتزتُ  ،احلديثة افزيـة بلدوات فزوجفا ادسؾؿة ادرأة ـيّ زن تن  هؾ

 بافؽاؾرات؟ افتشبف

ة ـيّ زَ شمَ  هؾ :ُمداظمٚم٦م  ُمـ ٕمتؼمشمُ  ،احلديث٦م اًمزيٜم٦م سم٠مدوات ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 سم٤مًمٙم٤مومرات؟ اًمتِمٌف

ة أتّمقر ٓ أن٤م ٕين ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم   وم٘مط ًمٚمرضمؾ اًمٞمقم احلديث٦م سم٤مًمزيٜم٦م شمتزيـ اُمرأ

 ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ أن شمٕمت٤مد اًمتل هذه ٕن ظمٞم٤مًٓ: إٓ يٛمٙمـ ٓ هذا ،أرسمٕم٦م ضمدران سملم

 ظمٞم٤مًمٞم٦م وم٤مًمٗمٙمرة وأظمقاِت٤م؟ إظمقِت٤م أُم٤مم أوٓده٤م؟ أُم٤مم سمزيٜمتٝم٤م شمٔمٝمر أٓ شمرى ،وم٘مط

 .حمْم٦م

 .شمٔمٝمر ٓ ىمد :ُمداظمٚم٦م

 .إومم ُمـ أىمقى سم٘مد ٘م٤مسمؾشمُ  ىمد هذه :اًمِمٞم 

 .زوضمٝم٤م أُم٤مم إٓ فمٝمرت ُم٤م طم٤مل ذم :ُمداظمٚم٦م

 اُمرأة أبداً  أنّمح ٓ ًمٙمٜمل ،ومٞمجقز اخلٞم٤مل ذم ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمريد يمٜم٤م إذا :أىمقل :اًمِمٞم 

 اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ضم٤مءت اًمتل اًمزيٜم٦م هذه يتٕم٤مـمٞم٤م أن ،ُمثٚمٝم٤م ُمًٚمؿ وزوضمٝم٤مً  ُمًٚمٛم٦م

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛمك ؿمٞمئ٤مً  هٜم٤مك ٕن واًمْمالل:

 وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فٔمه طَم  آدم اسمـ قمغم ت٥ميمُ »: اًمًالم

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر

 ؾمقاء طمرام مخر ويمؾ ،مخر ُمًٙمر يمؾ شفٙمذسمي أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق جرْ واًمٗمَ  ،اعمٌم

م وم٘مٚمٞمٚمف ُمٜمف اًمٗمرق ُمؾء أؾمٙمر ُم٤م»: ىم٤مل يمام ،يمثػمه أو ىمٚمٞمٚمف  اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ومٚمق شطمرا
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 ووىمػ هٜم٤م ومٕمؾ وًمق ،جيقز ٓ جيقز؟ هؾ ،ي١مصمر ٓ ي١مصمر؟ هؾ هٙمذا اخلٛمر يم٠مس ذم

 : ىم٤مل ُم٤م أمجؾ وُم٤م ؿمقىمل ىم٤مل يمام ظمٞم٤مل هذا ،هٜم٤م قمٜمده

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم       ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 .ًمف لٜمِّ وهمَ  اًمنم قمـ داسمٕم :اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ًمذًمؽ 

  (22: 39: 42/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقش حؽؿ

 هذا؟ اًمنميٕم٦م ذم طمٙمٛمف ُم٤م..صٌٖم٤مت اًمٌٜم٤مت يْمع (1)ًمٚمٛمٞمش سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم هذا ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 28: 16/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾـساء افشعر صبغ حؽؿ

 . ؿمٕمره٤م وحتٜمل أجدُّي٤م حتٜمل[ اعمرأة] :اًم٤ًمئؾ

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 ٟمٗمًٝم٤م  اًم٤ٌمسم٦م ُمـ وًمٙمـ ،احلٜم٤مء قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ٟم٘مقل ٓ ُمثالً  يٕمٜمل  ،اًمّم٤ٌمغ :اًم٤ًمئؾ

 .  ً ُمثال  ص٤مرظم٤مً  شمٖمػماً  يتٖمػم ٓأ سمنمط

 عمـ؟ أوًٓ  اًمّم٤ٌمغ شم٘مقل قمٜمدُم٤م ٞمحشمقو أريد :اًمِمٞم 

 . ًمٚمزوج اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً  ،ًمزوضمٝم٤م :اًم٤ًمئؾ

ة وإٓ ًمٚمرضمؾ عمـ اًمّم٤ٌمغ ذم ٓ ٓ :اًمِمٞم   ؟ًمٚمٛمرأ

 . أٔن اعمرأة قمـ اًمٌح٨م ،ًمٚمٛمرأة ٓ :اًم٤ًمئؾ

                                                           

 شضم٤مُمٕمف. »اًمِمٕمر قمغم ظمٓمقط ؿمٙمؾ قمغم اًمّمٌٖم٦م ووع أو ًمقن ُمـ سم٠ميمثر اًمِمٕمر صٌغ هق اعمٞمش (1)
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ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤موسمٜم٤م وإطمٜم٤م :اًمِمٞم   . ًمٚمٛمرأ

 . احلٜم٤مء ُمثؾ رء.. . ؿمٞم  ي٤م احلٜم٤مء همػم :اًم٤ًمئؾ

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  (22: 22: 37/   271/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وافبقدرة فؾؿؽقاج افـساء اشتعامل حؽؿ

  ؟واًمٌقدرة اعمٙمٞم٤مج يًتٕمٛمٚمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمتِمٌف ُمـ وم٢مٟمف ،اًمٙمٗم٤مر شم٘م٤مًمٞمد ُمـ ذًمؽ أن دام ُم٤م ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .واطمد طمدي٨م ُم٤م همػم

  (.:. 43: 44/ 79/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبقت خارج فؾؽحؾ ادرأة اشتخدام

 أن هل٤م جيقز خترج أن شمريد قمٜمدُم٤م أن ،ًمزوضمٝم٤م شمٙمتحؾ اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٙمحؾ ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم سم٘مل سمام خترج أم ،ضمديد ُمـ شمٙمتحؾ

 ...ومٝمٛم٧م ضمٜمًٝم٤م ًمٌٜم٤مت شمٙمتحؾ ىمّمده٤م يم٤من إذا هل٤م جيقز :اًمِمٞم 

 ًمٚمٜمٞم٦م؟ راضمٕمف اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 إذا إٓ شمتزيـ ٓ واًمتل ،ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ اًمتل سملم ومرىمٜم٤م ًمذًمؽ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .ظمرضم٧م

   (.:. 55: 52/  6/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 وبقعفا افتجؿقؾ أدوات اشتعامل حؽؿ 

 أن جيقز هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً . سمٞمٕمٝم٤م جيقز هؾ: أوًٓ  اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ًمزوضمٝم٤م؟ اًمتجٛمٞمؾ أدوات اًمزوضم٦م شمًتٕمٛمؾ

ء اًمٌٞمع ٕنف أومم: يم٤من اًمؽمشمٞم٥م ذم قمٙم٧ًم ًمق :اًمِمٞم   ضمقاز قمغم ُمٌٜمل واًمنما

ء اًمٌٞمع ضم٤مز آؾمتٕمامل ضم٤مز وم٢من ،آؾمتٕمامل  .جيقز هق جيقز وم٤مًمذي ،واًمنما

 قم٤مدات ُمـ ذًمؽ ٕن جيقز: ٓ اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اًمتجٛمٞمؾ أدوات سمٞمع أنف أرى وأن٤م 

 .اعمًٚمامت ُمـ اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو اًمٙم٤مومرات

 وُم٤م سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل ُمـ شمٕمرومٝم٤م اًمتل اًمٜمّمقص وقمغم ،هذا قمغم ومٌٜم٤مءً 

 ضمقاز أرى ٓ وم٠من٤م ،وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م أجْم٤مً  ومٞمف

ء اًمٌٞمع ضمقاز أرى ٓ سم٤مًمت٤مزم آؾمتٕمامل  .واًمنما

 سملم وإنس اعمقدة قمغم ويٌٕم٨م اًمزوج، يٓمٚمٌف يٕمٜمل مم٤م هذا يم٤من ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .اًمزوضملم

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ويمذا يمذا شمٗمٕمكم أن أطم٥م أن٤م: هل٤م ىم٤مل هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمع جيٞمزه ُم٤م يٓمٚم٥م أن ُمٜمٝم٤م ًمف ،ومال ٓ وُم٤م ،اًمنمع جيٞمزه ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٓمٚم٥م أن ًمف :اًمِمٞم 

 وٟمحق ؿم٘م٤مق ص٤مر شمٗمٕمؾ مل إن: يٕمٜمل أُمره٤م قمغم ُمٖمٚمقسم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من :ُمداظمٚم٦م

 طمٞم٤مِت٤م؟ شمدُمر أن ظمِمٞم٦م :شمٗمٕمٚمف أن حمرم أنف قمٚمٛمٝم٤م ُمع هل٤م هؾ ،ذًمؽ

 عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ» ،شمًجٚمف أن شمريد ًمٙمـ ،ًمديؽ ُمٕمروف اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم

 هذا؟ اًم١ًمال ٟمٗمس قمغم ؾم١مال آظمر هذا ؿمٞم  ي٤م ،ؾم١مال سم٘مل ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

٦ٌم ؾمت٤مذ يم٠من ،أخقان ومٞمٝم٤م ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء ذم ،اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات سم٤مًمًٜم  هذا؟ ذم سمحثٜم٤م ٕا
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 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إورسمٞم٦م اًمِمٙمؾ شمٔمٝمر ُم٤م يم٤من إذا ،ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

  (.1: .2: 56/   42/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾزيـة افعايل افؽعب وفبس فؾعروس وافغـدرة ادؽقاج حؽؿ  

 رؿص بدفة أو بـطؾقن فزوجفا ادرأة فبس وحؽؿ ،ؾؼط

 وم٘مط؟ ًمٚمزيٜم٦م اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م وًمٌس ًمٚمٕمروس واًمٖمٜمدرة اعمٙمٞم٤مج جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م ،واؿم٤مؤ ُم٤م ومٚمٞمٗمٕمٚمقا  اًمزوضملم سملم يم٤من إذا: أقمٚمؿ واهلل أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ُم٤م يٜمٔمرون وإوٓد

 احلٗمؾ؟ أُم٤مم اًم١ًمال هذا ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .رحيتٝم٤م ـم٤مًمٕم٦م هل ُمٌٞمٜم٦م هذه :اًمِمٞم 

 ِبذا ُمٜمٝم٤م آؾمت٘مرار ذم ُم٤م اًمزوج أُم٤مم وًمق اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالم؟ ىمٞمقد قمـ اخل٤مرج اًمزي

 .إىمرار اؾمت٘مرار ًمٞمس إىمرار يٕمٜمل شم٘مّمد :اًمِمٞم 

 .. اًمزي ِبذا شم٘مر يم٠مهن٤م. .:ُمداظمٚم٦م

 ضمدران سملم يم٤من وم٢مذا ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف فم٤مهرة ،أظمل ي٤م ٓ ،إيف :اًمِمٞم 

 ..اًمزوضملم وسملم أرسمٕم٦م

 اًمرمحـ قمٌد أبق يذيمرٟم٤م اهلل ؿم٤مء إن اًمذي اًمٌٜمٓم٤مل هذا: ُمث٤مًٓ  ِبذا أرضب أن٤م

 طمتك ًمف شمتٌٜمٓمؾ زوضمتف ظمكم: أىمقل أن٤م ،اًمٞمقم ُمٜمذ اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمف طمرُمٜم٤مه اًمذي ،سمخػم
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 أظمل ي٤م ،اُمرأتف وهل يِمقف ٟمٗمًف ذم يِمقومف ُم٤م سمدل ،أج٤مم سمٕمد ًمف حيـ وًمٕمٚمف ،يِمٗمع

 ُمٌٜمٓمٚم٦م؟ وإٓ أهقن اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام يِمقومٝم٤م ظمٚمٞمف

 ..ـمٌٕم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام :ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف نإ: أىمقل أن أريد ،ه٤مه ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام :اًمِمٞم 

 .اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام ضم٤مًمس دام ُم٤م ٓ؟ أو جيقز شم٤ٌمن ًم٧ًٌم ًمق يٕمٜمل اًمزوضملم سملم

 .سم٤مل ًم٦مقْ ـمَ  ىمٚمٞمالً  ،اعم٠ًمخ٦م ِبذه أؿمٕمر أن٤م: إذاً 

 .قمٜمدي إؿمٙم٤مل ذم :ُمداظمٚم٦م

 .اشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اإلؿمٙم٤مل يٓمػم ؾمقف وإٓ ،قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 أن جيقز ،ـمٞم٥م ،هٞمؽ ُمق ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام يراه٤م أن جيقز أنف لُمٕم أن٧م :اًمِمٞم 

 ن؟٤مسم٤مًمتٌ يراه٤م

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شم٤ٌمن ،ـمٞم٥م ،اًمٙمؼمى اًمٕمقرة يًؽم هذا شمٕمرف أن٧م ٤ٌمنواًمت ـمٞم٥م، :اًمِمٞم 

 جيقز؟ ىمّمػميـ يمٛملم ًمف ؾم٤مىملم

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ أـمقل هق :اًمِمٞم 

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .سمٜمٓم٤مل ص٤مر سم٘مك ص٤مر ُم٤مذا ،أـمقل هق :اًمِمٞم 

 .سمٜمٓم٤مل :ُمداظمٚم٦م
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 جيقز؟ :اًمِمٞم 

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 اًمتِمٌف؟ ص٤مر أجـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ؾم١مازم قمـ ضمقايب أن :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 قمـ هن٤مٟم٤م واإلؾمالم ،ُمتؼمضم٤مت سم٤مًمٗم٤مضمرات خمتّم٦م إزي٤مء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م﴿: اًمتٙمٚمػ  [.86:ص﴾ ]اعْمُتََٙمٚمِِّٗملمَ  ُِم

 .ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞم 

 .أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .صم٤مين ُمقوقع أتٞم٧م أن٧م هال ،اًمتِمٌف قمـ ٟمٌح٨م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 .أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل سمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمتِمٌف؟ ُمقوقع ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ،يٗمٝمؿ يريد ،ُمٕمل ختٚمٞمؽ ُم٤م ،قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ضم٤مئز ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًمٜمحق قمغم :ُمداظمٚم٦م

 طمٞم٨م ُمـ أنف ًمؽ فمٝمر أن٧م سمس ،أن٤م ذيمرشمف اًمذي اًمٜمحق قمغم قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 رء؟ ومٞمٝم٤م ُم٤م واًمزوضملم إرسمٕم٦م ًمٚمجدران سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتِمٌف

 ..إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م أن٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتِمٌف طمقل شمٙمٚمؿ ،اًم١ًمال... . :اًمِمٞم 

ة :ُمداظمٚم٦م  خمتص هق ُم٤م اًمزوضمٞم٦م احلٞم٤مة ضمدران ذم شمرشمدي أن شمرشميض اًمتل اعمرأ

 ..اًمٕم٤مهرات سم٤مًم٤ًمومرات

 .سمجقازه ِبذا ؾمٚمٛم٧م أن٧م :اًمِمٞم 
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 ... أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م ،أن اًم٘مٝم٘مرى شمرضمع أن٧م ُمٕمٜم٤مه ،أظمل ي٤م سمجقازه ؾمٚمٛم٧م :اًمِمٞم 

 ُمـ؟ ًم٤ٌمس اًمت٤ٌمن ،اًمت٤ٌمن

 .اًمت٤ٌمن اًمٜم٤ًمء سملم ؿم٤مئع هذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمح٤مسمٞم٤مت؟ اًمٜم٤ًمء سملم ؿم٤مئع :اًمِمٞم 

 .اعمًٚمٛملم جمتٛمع يٕمٜمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .وؾمتل ؾمتؽ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .هذا اًمٙمٗم٤مر ًم٤ٌمس هق ،هذا اًمٞمقم ؿم٤مئع :اً إذ :اًمِمٞم 

 .اًمت٤ٌمن قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمئؾ أنف ٟمص ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤موى؟ ؿمق :اًمِمٞم 

 اًمت٤ٌمن؟ سمٚمٌس رظمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمص ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 عمـ؟ :اًمِمٞم 

 ًمٚمرضم٤مل؟ :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٗمخذ واًمٕمقرة! أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 .اًمٚم٤ٌمس حت٧م ُمـ اعم٘مّمقد ،اًمٚم٤ٌمس حت٧م ُمـ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمٜم٤ًمء قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ ،أن ٟمحـ سمٛمقوققمٜم٤م قمالىمتف هق ُم٤م :إذاً  :اًمِمٞم 

 همٚمامن هل٤م يم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ،اًمٕمامل سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص هق حتٙمل أن٧م اًمذي اًمت٤ٌمن

 ومٞمف يًؽموا يم٤مٟمقا  اًمذي اإلزار ُمع ٕنف اًمت٤ٌمن: يٚمًٌقا  ومٙم٤مٟمقا  هقدضمٝم٤م خيدُمـ

 .اًمت٤ٌمن يًتٕمٛمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  ،اًمٙمؼمى اًمٕمقرة شمٜمٙمِمػ واًمٜمزول ًمٚمّمٕمقد رسمام ،اًمٗمخذيـ
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 .اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

 ـمقًم٧م صمؿ ،اًمٙمٌػمة اًمٕمقرة يًؽم اًمذي اًمت٤ٌمن ُمـ ،ُمٕمؽ شمًٚمًٚم٧م وأن٤م اًمت٤ٌمن

 إذاً  ،اًم٘مٝم٘مرى شمرضمع أن٧م وم٤مٔن ،هذا سمجقاز ؾمٚمٛم٧م وأن٧م ،صمؿ صمؿ ،ٟمٕمؿ وم٘مٚم٧م ًمؽ

 .اعمقوقع ٕول ٟمرضمع

 اإليامين؟ وسمٜم٤مئٝم٤م ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ي١مصمر أٓ اًمت٤ٌمن ًمٚمت٤ٌمن، ٟمرضمع ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م آين ًم٤ٌمس هذا ٕن أظمل: ي٤م ٓ :اًمِمٞم 

 احلٞم٤مة ظم٤مرج ذم قمٚمٞمٝم٤م ي١مصمر ٓ ،اًمزوضمٞم٦م احلٞم٤مة داظمؾ ذم ارشمْم٤مءه٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمزوضمٞم٦م؟

 سملم أُم٤م ،اًمٜم٤مس سملم ذًمؽ وإقمالن ،قم٤مدة إُمر اخت٤مذ هق ي١مصمر اًمذي :اًمِمٞم 

 وهذا ،قم٤مري٦م زوضمٝم٤م أُم٤مم شم٘مػ هل أهن٤م ،مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس يٕمٜمل ىمٚم٧ُم  ُمثٚمام اًمزوضملم

 ح٤م ًمٙمـ ،اًمٙمؼمى قمقرِت٤م شمًؽم أهن٤م ىمْمٞم٦م ُمـ ًمٜم٘مقل اخلٚم٘مٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أؿمد اًمتٕمري

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمداقم٦ٌم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هل وإٟمام ،قم٤مدة هل ُم٤م وهذا هذا يم٤من

 إُمر هذا ُمثؾ ارشمٙم٤مب ُمـ يٜمِم٠م ُم٤م ومٞمف شمتٗمٙمر أن٧م اًمذي وم٤معمحٔمقر وًمذًمؽ 

 ًمف اًمٚم٤ٌمس أن ىمٚمٜم٤م يمام اعمقوقع ويرضمع ،قم٤مدة ذًمؽ اخت٤مذ ُمـ يٜمِم٠م إٟمام ،ُم٤م عمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمثالً  اًمقاىمع هق يمام قم٤مدة يتخذ اًمذي هق شم٠مثػمه؟ ًمف اًمٚم٤ٌمس يٙمقن ُمتك ًمٙمـ ،شم٠مثػمه

 .اعمًٚمؿ ًمٚمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ومٞمٝم٤م ييب ٓ ،إُمثٚم٦م ِب٤م ٟميب ٟمحـ اًمتل هذه اًمْمٞم٘م٦م اًمّمقر هذه ذم أُم٤م 

 .إـمالىم٤مً  إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي إثر

ة ارشمداء ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  هذا ،اعم٤ًمرح ذم اًمكم اًمراىمّم٤مت ًم٤ٌمس زوضمٝم٤م أُم٤مم اعمرأ

 يٗمٕمٚمـ؟ ح٤م واإلىمرار اعمح٦ٌم ُمـ ٟمقع ومٞمف ُم٤م

 احلد هذا قمٜمد ي٘مػ ٤مً قمٛمٚمٞم اًمٌمء هذا أن زم شمّمقر سمس أن٧م أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 أن٤م ،واىمٕمٞم٤مً  هٙمذا ذم ،وسمس اًمراىمّم٤مت ًم٤ٌمس زوضمٝم٤م أُم٤مم :شم٘مقل قمؿ أن٧م اًمذي
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 ،يٛمٙمـ ٓ ،حمض ظمٞم٤مل هذا أىمقل وأن٤م ،واىمٕمٞم٤مً  رء هٞمؽ ذم إذا ؾمٚمٗم٤مً  أضم٤موسمؽ ؾمقف

 ،اًمٚم٤ٌمس هذا ذم ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت أُم٤مم شمٔمٝمر أن إٓ ،يٛمٙمـ ٓ إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل هذه

 .أجْم٤مً  زوضمٝم٤م أُم٤مم ومٞمف ًمتٔمٝمر

 قمغم :اًمزي هذا سم٤مرشمداء زوضمٝم٤م ُمع ايمتٗم٧م هل أنف طمّمؾ ومٕمالً  ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمٗم٤مضمرات قمغم ُمـ اًمٚم٤ٌمس هذا اؾمتحًٜم٧م ًمٙمـ ،٤مومٔم٦محمو ُمتديٜم٦م هل أؾم٤مس

 ُمـ يٗمٕمٚمـ ومٞمام هلـ حم٦ٌم ومٞمف أخٞم٧ًم ،احلدود هذه ذم سمف ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ أن وأرادت

 اًمٗمًؼ؟

 .سمٞمٜمٝمام ُم٤م ؿمت٤من ،زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٗمٕمؾ هذه ،قمٚمٜم٤مً  شمٗمٕمٚمـ شمٚمؽ :اًمِمٞم 

 اًمرو٤م؟ اعمح٦ٌم ُمـ ٟمقع ذم ُم٤م اًمٚم٤ٌمس هذا ذم زوضمٝم٤م قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمْمٞمؼ هذا اًمٔمرف ذم :اًمِمٞم 

 هل٤م؟ ضم٤مئز :ُمداظمٚم٦م

 .... ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اجلٜمز آشمّم٤مل ُمثؾ :اًمِمٞم 

 اًمٓمقيؾ؟ اًمٗم٤ًمد إمم يتٕمدى ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمؾ٤مقم اًمتل اًمّمقرة هذه أن أتخٞمؾ ُم٤م :أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م ًمذًمؽ ،ُمٕمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 اخل٤مرج إمم خترج ،اًمزوضملم قمٜمد هذه شم٘مػ ٓ ،اًمزوضملم سملم شم٘مػ أن أن٧م شمّمقره٤م

 .سمٜم٤مِت٤م أُم٤مم أوٓده٤م أُم٤مم

 ًمؽ رضسم٧م أن٤م ُمثالً  يٕمٜمل ،قمٛمكم هق ُم٤م ٟمٔمري اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمقوققمٜم٤م واحل٘مٞم٘م٦م 

ة أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م هؾ ،اًمٌٜمٓم٤مل ًمٌس آٟمٗم٤مً   دون اًمٌٜمٓم٤مل سمٚمٌس ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ اعمرأ

 سم٤مب ُمـ وًمذًمؽ حت٘مٞم٘مف: صٕم٥م ذم قمٛمٚمٞم٤مً  اًمّمٖمػم؟ اسمٜمٝم٤م أو اًمّمٖمػمة سمٜمتٝم٤م شمراه٤م أن

 اًم٘مقل إٓ يًٕمٜم٤م ُم٤م اًمٌمء هذا وىمع قمٛمٚمٞم٤مً  ومروٜم٤م إذا ًمٙمـ ،ٓ ٟم٘مقل اًمذرائع ؾمد

 ُمثٚمام ،اضمتامقمٞم٦م آوم٦م اًمتِمٌف أن ٟمحـ ٟمحٙمل قمؿ أن٤م اضمتامقمل، حمٔمقر ذم ُم٤م نفٕ سمجقازه:

 .قمٚمٞمف ؿٚمِّ ًَ يُ  ُم٤م اًمٙم٤مومر سمزي ُمتزيـ اعمًٚمؿ شمٚم٘مك سم٠منف آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م
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 وشم٘مرف ،شمًتٜمٙمر واعمًٚمٛم٦م يًتٜمٙمر اعمًٚمؿ أنف ،سمذهٜمل ىم٤مئؿ اًمذي هذا :ُمداظمٚم٦م

 اؾمتٜمٙم٤مراً  وىمرف اؾمتٜمٙم٤مر ،اًمزوضمٞم٦م همرومتٝم٤م داظمؾ وًمق اًمٗم٤مضمرات أزي٤مء شمرشمدي أن ُمـ

 ..اًمذي طم٤مهلـ ُمـ

ة شمٙمقن أن ذم خي٤مًمٗمؽ يٕمٜمل أطمد ُم٤م يمذًمؽ يٙمقن اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞم   ،هٙمذا اعمرأ

 إذا ًمٙمـ ،هٙمذا اعمًٚمامت يٙمقن أن ٟمتٛمٜمك ٟمحـ ،وىمع إذا طمٙمؿ قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

ة أنف وىمع  احلٙمؿ؟ هق ومام ،وم٘مط زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٚم٤ٌمس هذا ًم٧ًٌم ُمثالً  اُمرأ

 ..اإليامن سمٙمامل ي٘مدح ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن شمِمٌٝم٤مً: ًمٞمس هذا أن أىمقل أن٤م ،شمِمٌف هذا سم٠من ٟم٤مً ٤مفم يمٜم٧م أن٧م ،سم٤مًمؽ ـمقل :اًمِمٞم 

 .مت٤مُم٤مً  وسمٞمٜمؽ سمٞمٜمل ظمالف ومٞمف ئمٝمر ومٝمٜم٤م ،شمِمٌف سمت٘مقل وم٢مذا ،ه٤مه ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف

 حت٘م٘م٧م إن طمقهل٤م شمدٟمدن اًمتل إظمرى إؿمٞم٤مء هذه ،أظمرى أؿمٞم٤مء ذم يدظمؾ أُم٤م 

 .شمِمٌٝم٤مً  هذا ًمٞمس شمِمٌف أنف أُم٤م ،جيقز ومال

 جيقز؟ يمقٟمف قمـ ظمرج ُم٤م هق ،اًمٜم٤ًمء ًم٤ٌمس ذم ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .سمغم :اًمِمٞم 

 .شمِمٌٝم٤مً  يٙمقن ٓ ضم٤مئز هق ُم٤م أُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 هق ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمحـ ًمٙمـ ،ـمٞم٥م ،جيقز يمقٟمف قمـ ظمرج ٟمٕمؿ ،سمغم سمغم :اًمِمٞم 

 ُم٤مذا؟ اًمتِمٌف شمٕمريػ ذم أن سمحثٜم٤م ٟمحـ اًمتِمٌف؟

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمثالً .. . :ُمداظمٚم٦م

 فم٤مهرة هل هؾ أنف طمٞم٨م ُمـ ،احلٞمثٞم٦م ُمـ هق ُم٤م ،هذه احلٞمثٞم٦م ُمـ هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 ومردي٦م؟ أم اضمتامقمٞم٦م

 .ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف رضمؾ هال: يٕمٜمل

 .اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة يم٤مٟم٧م ًمق.. . اًمتِمٌف :ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م ،أرسمٕم٦م ضمدران سملم ىمٚمٜم٤م يمام ،سمحثٜم٤م ذم اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة ذم ُم٤م هٜم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .صحٞمح هق يمالُمؽ وٓ ،اًم٥ًٌم هق هذا ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة ذم

 (22: 15: 21/ 814/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 19: 25/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)



 الشعس وإشالة الهمص
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 ادرأة وجف مـ افشعر إزافة حقل

[ واًمقاصالت] واعمًتقؿمامت اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ،ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت واعمتٜمٛمّم٤مت واًمٜم٤مُمّم٤مت

: ىمقًمفش: »373 - 372/  12» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش: وم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٚمق ،احلًـ ٕضمؾ ذًمؽ ومٕمٚم٧م ُمـ اعمذُمقُم٦م أن ُمٜمف يٗمٝمؿ شًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت»

 عمـ ٓزُم٦م صٗم٦م هل شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات: »ىمقًمف. ضم٤مز ُمثال عمداواة ذًمؽ إمم اطمت٤مضم٧م

 .شاًمرواي٤مت إطمدى قمغم اًمقصؾ ويمذا ،واًمٗمٚم٩م واًمٜمٛمص اًمقؿمؿ يّمٜمع

 اهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ش:ىمقًمفش: »63/  22» شاًم٘م٤مرىء قمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل وىم٤مل

 . شاًمٚمٕمـ ًمقضمقب يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ» شمٕم٤ممم

 شمٜمقير» رؾم٤مًمتف ذم اًمٖمامري اًمِمٞم  ىمقل ؾم٘مقط ًمؽ يتٌلم ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م وم٢مذا

 يٌ٘مك ومٞمام يٙمقن اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم: ىمٚم٧مش: »32 ص» شاًمٙمٌػمة قمالُم٤مت سمٌٞم٤من اًمٌّمػمة

 شمٖمٞمػما  يٙمقن ومال اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أُم٤م ،يم٤مًمتٜمٛمٞمص سمٌطء يزول أو ،واًمٗمٚم٩م يم٤مًمقؿمؿ أثره

 .ش..طمٚم٘مف ُمـ يقم صم٤مين يٌدو اًمِمٕمر ٕن اهلل خلٚمؼ

 ُمـ قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى جمرد أنف :إول: وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ يمالم ومٝمذا: أىمقل 

 أبٜم٤مؤه٤م سمٞمٜم٤مت قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٞمٛمقا  مل ُم٤م واًمدقم٤موي :ىم٤مًمقا  وىمديام ،أثر أو ؾمٜم٦م أو يمت٤مب

 ًمٞمس ،اًمقصؾ وم٢من ،شاًمقاصالت» زي٤مدة قمٚمٞمف يدل ُم٤م ظمالف أنف: اًمث٤مين. أدقمٞم٤مء

 يٕمرف اًمذي اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا وٓؾمٞمام سمٌطء يزول أو ،يزول ٓ مم٤م وهمػمه يم٤مًمقؿمؿ

 .يم٤مًم٘مٚمٜمًقة سمنقم٦م إزاًمتٝم٤م يٛمٙمـ وم٢مٟمف شاًم٤ٌمرويم٦م» سمـ اًمٞمقم

 يمام سم٤محلدي٨م واطمت٩م اجلٌلم طمٚمؼ أنٙمر قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمث٤مًم٨م

 ُمٜمٝمام يمال أن طمٞم٨م ُمـ واًمٜمتػ احلٚمؼ سملم ومرق ٓ أنف قمغم ومدل ،اهلٞمثؿ رواي٦م ذم شم٘مدم

 زقمؿ يمام سم٤محل٤مضم٥م ظم٤مص٤م ًمٞمس اًمٜمتػ أن قمغم أجْم٤م دًمٞمؾ وومٞمف. اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم

 ىمقل سمؽ ُمر وىمد ،اعمت٘مدُمقن اًمٕمٚمامء ومٝمٛمف ح٤م خم٤مًمػ أنف: اًمراسمع. ومت٠مُمؾ. سمٕمْمٝمؿ
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 ٟم٘مٚمف ُم٤م ،وأومٞمد ذًمؽ ُمـ وأسح. وهمػمه سم٤مًمقؿمؿ اًمقصؾ إحل٤مق ذم اًمٍميح احل٤مومظ

 اًمتل ظمٚم٘متٝم٤م ُمـ رء شمٖمٞمػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ»: ىم٤مل اًمٓمؼمي اإلُم٤مم قمـ ش377/  12»

 شمٙمقن عمـ ،ًمٖمػمه وٓ ًمٚمزوج ٓ ،احلًـ اًمتامس ٟم٘مص أو سمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 زائدة ؾمـ هل٤م شمٙمقن وُمـ ،قمٙمًف أو ،اًمٌٚم٩م شمقهؿ سمٞمٜمٝمام ُم٤م ومتزيؾ احل٤مضمٌلم ُم٘مروٟم٦م

 وُمـ ،سم٤مًمٜمتػ ومتزيٚمٝم٤م قمٜمٗم٘م٦م أو ؿم٤مرب أو حلٞم٦م أو ،ُمٜمٝم٤م ومت٘مٓمع ـمقيٚم٦م أو ،ومت٘مٚمٕمٝم٤م

 ذم داظمؾ ذًمؽ ومٙمؾ ،همػمه٤م سمِمٕمر شمٖمزره أو ،ومتٓمقًمف طم٘مػما  أو ىمّمػما  ؿمٕمره٤م يٙمقن

 اًمير سمف حيّمؾ ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك: ىم٤مل. شمٕم٤ممم اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ وهق ،اًمٜمٝمل

 ومت٠مُمؾ: ىمٚم٧م. إًم  ش..إيمؾ ذم شمٕمٞم٘مٝم٤م ـمقيٚم٦م أو ،زائدة ؾمـ هل٤م يٙمقن يمٛمـ وإذي٦م

 وهق ،اًمٜمٝمل ذم داظمؾ ذًمؽ ومٙمؾ»: وىمقًمف ،ش..حلٞم٦م أو» و ،شقمٙمًف أو»: اإلُم٤مم ىمقل

 .شاهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ

 .اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم واهلل ،اعمذيمقر اًمٖمامري ىمقل سمٓمالن ُمـ ؾمتت٠ميمد وم٢مٟمؽ 

 (694-693/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـؿص معـك دم يدخؾ افقجف صعر إزافة

 ؿم٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م، قمغم دظمٚم٧م أهن٤م إؾمح٤مق أيب اُمرأة قمـ اًمٓمؼمي وأظمرج

ة: وم٘م٤مًم٧م اجلامل، يٕمجٌٝم٤م  ُم٤م إذى قمٜمؽ أُمٞمٓمل: وم٘م٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م؟ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتػ اعمرأ

 يمت٤مب» ُمـش اعمتٜمٛمّم٤مت سم٤مب» ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذحش اًم٤ٌمري ومتح. »اؾمتٓمٕم٧م

 ش.اًمٚم٤ٌمس

ة وم٢من وٕمٞمػ،  .أقمرومٝم٤م مل إؾمح٤مق أيب اُمرأ

 هل اًمٜم٤مُمّم٦م أنش اًمًٜمـ» ذم داود أيب ًم٘مقل اهلل طمٗمٔمف اعمّمٜمػ اؾمتدل :«تـبقف»

 .شمرىمف طمتك احل٤مضم٥م شمٜم٘مش اًمتل

 .ؿمٕمر ُمـ ومٞمف ُم٤م وإزاًم٦م اًمقضمف طمػ ومٞمف يدظمؾ ومٚمؿ :ادصـػ ؿال

 :ُمالطمٔم٤مت هذا قمغم وزم :ؿؾت
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 اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م وُمٜمٝم٤م سم٢مـمالىمٝم٤م، إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ُم٤م ظمالف أنف :إوػ

 وىمع ُمٙم٤من أي ذم اًمٜمٛمص يِمٛمؾ سم٢مـمالىمف وم٢مٟمفش واعمتٜمٛمّم٦م اًمٜم٤مُمّم٦م: ».. آٟمٗم٤مً  أوردشمف

 .صمٌقشمف ًمٕمدم جيقز ٓ قمٜمٝم٤م إثر هذا سمٛمثؾ وشم٘مٞمٞمده ضمًده٤م، ُمـ

 ٟمتػ: اًمٜمٛمص: »اًم٘م٤مُمقس ومٗمل اًمٚمٖم٦م، ظمالف اعمذيمقر اًمتٗمًػم أن :افثاكقة

 اًمزيٜم٦م وهلش اعمتٜمٛمّم٦م»و سم٤مًمٜمٛمص، اًمٜم٤ًمء ُمزيٜم٦م وهلش اًمٜم٤مُمّم٦م» وًمٕمٜم٧م اًمِمٕمر،

 ش.سمف

 طمٍم سمف يرد ومل اًمٖم٤مًم٥م، خمرج ظمرج إٟمام اعمذيمقر داود أيب ىمقل أن :افثافثة

 ُم٤م قم٘م٥م ىم٤مل وم٢مٟمف ذًمؽ، قمغم يدلش اًمًٜمـ» ذم يمالُمف ومت٤مم وم٘مط، سم٤محل٤مضم٥م اًمٜمٛمص

 ش.دواء أو سمٙمحؾ وضمٝمٝم٤م ذم (1)اخلٞمالن دمٕمؾ اًمتل: واًمقاؿمٛم٦م: »قمٜمف اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف

 وإٟمام يمال، واؿمٛم٦م؟ شمٙمقن ٓ ُمثالً  يده٤م ذم ذًمؽ ٟمحق ضمٕمٚم٧م إذا يٕمٜمل: اومؽماه

 ىم٤مل وم٢من اًمٗمتح، ذم احل٤مومظ سمف سح ُم٤م وهق ذيمرٟم٤م، يمام اًمٖم٤مًم٥م قمغم ُمٜمف ذًمؽ

 يٙمقن ُم٤م وأيمثر ًمٚمٖم٤مًم٥م، اًمقضمف وذيمر: »هذا داود أيب ىمقل ذيمر أن سمٕمدش 12/313»

 اًمقضمف ومذيمر اًمٚمث٦م، ذم يٙمقن أنف يٚمٞمف اًمذي اًم٤ٌمب آظمر ذم ٟم٤مومع قمـ وؾمٞم٠ميت اًمِمٗم٦م، ذم

 ش.اجلًد ُمـ وهمػمه٤م اًمٞمد ذم يٙمقن وىمد ىمٞمدًا، ًمٞمس

 ىمقل وسملمش اًمٜم٤مُمّم٦م» ذم اعمت٘مدم داود أيب ىمقل سملم اظمتالف ومال هذا، شمٌلم وإذا

 قمغم ًمٞمس ٕنفش وضمٝمٝم٤م ُمـ اًمِمٕمر شمٜمتػ اًمتل: واًمٜم٤مُمّم٦مش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ

 ٟم٤مُمّم٦م، ومٝمل اًمٜمٛمص، هق واًمقضمف احل٤مضم٥م، ٟمتػ ُمـ يمؾ سمؾ واًمت٘مٞمٞمد، احلٍم ؾمٌٞمؾ

 وم٘م٤مل سم٤محل٤مضم٥م، اًمٜمٛمص شم٘مٞمٞمد شمْمٕمٞمػ إمم اًمٗمتح ذم أجْم٤مً  احل٤مومظ أؿم٤مر وًمذًمؽ

 :اًمٜمٝم٤مي٦م قمـ ٟم٘مٚمتف ُم٤م ُمٕمٜمك ذيمر أن سمٕمدش 12/317»

 ش.شمًقيتٝمام أو ًمؽمومٞمٕمٝمام احل٤مضمٌلم ؿمٕمر سم٢مزاًم٦م خيتص اًمٜمامص أن وي٘م٤مل»

 ...ش.اًمٜم٤مُمّم٦م: »اًمًٜمـ ذم داود أبق ىم٤مل

                                                           

 .[ُمٜمف].اًمٌدن ذم ؿم٤مُم٦م وهق شظم٤مل» مجع  (1)
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 ذم ذًمؽ ىم٤مل يمام ىمٞمدًا، ًمٞمس احل٤مضم٥م ومذيمر: هذا داود أيب ىمقل ذم ىم٤مل أنف وًمق

 ُمـ ظمػم اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك قمغم اًمٕمٚمامء يمالم محؾ ٓن أطمًـ: ًمٙم٤من ؾمٌؼ يمام اًمقضمف

 .ختٓمئتف إمم طمٞمٜمئذ اًم٤ٌمطم٨م يْمٓمر مم٤م همػمه، قمغم محٚمف

 ظمالوم٤مً  احلػ ضمقاز قمدم قمـ اًمٜمقوي قمـ اعمّمٜمػ طمٙم٤مه ُم٤م إن :افؼقل ومجؾة

 .اعمقومؼ واهلل. اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ ي٘متْمٞمف اًمذي هق احلٜم٤مسمٚم٦م، ًمٌٕمض

 (67-66 ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 فؾتجؿؾ احلاجبغ كتػ حؽؿ

 ًمٚمتجٛمؾ؟ احل٤مضمٌلم ٟمتػ طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 ش.طمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ،جيقز ٓ هذا :اجلقاب

 يٜمٌٖمل ٓ هذا ،أظمر ُمع ُم٘مرون طم٤مضمٌٝم٤م أو طم٤مضمٌف واطمدة أو واطمد: وم٢مذاً 

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل يمام ،اهلل ظمٚمؼ قمـ ٟمرى أن ومٞمج٥م ،اهلل ظمٚمؼ هذا ،ًمإلٟم٤ًمن

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيْت٤َمرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ ﴿ ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  ﴾ ُينْمِ

 [. 68:اًم٘مّمص]

  (.:. 42: 37/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 حاجبقفا صعر ادرأة كؿص حؽؿ 

 ُمع ،اعمرأة طم٤مضمٌل يّمؾ اًمذي اًمِمٕمر ىمص – ٟمٕمٚمؿ يمام – جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

  اً؟ضم٤مئز يم٤من إذا اًمدًمٞمؾ

 ؟اًمِمٕمر ؿمق :اًمِمٞم 

 . اعمرأة طم٤مضمٌل يٗمّمؾ اًمذي :اًم٤ًمئؾ

 قمز ومرسمٜم٤م  دوٟمف ُمـ اًمذيـ ظمٚمؼ ُم٤مذا وم٠مروين اهلل ظمٚمؼ هذا   ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 
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 قمام وشمٕم٤ممم اهلل ؾمٌح٤من اخلػمة هلؿ يم٤من ُم٤م وخيت٤مر يِم٤مء ُم٤م خيٚمؼ ورسمؽ : ىم٤مل يمام وضمؾ

 طمٙمٛم٦م فومٞم ذًمؽ ويمؾ  ،يِم٤مء يمام أنثك أو ذيمر ُمـ ؿمخص أي خيٚمؼ ومرسمٜم٤م  ينميمقن

 . اهلل ظمٚمؼ ُمـ شمٖمػم أن هل٤م جيقز ومال  ،احل٤مضمٌلم ىمرٟم٤مء اُمرأة ظمٚمؼ: ومٛمثالً   ،سم٤مًمٖم٦م

 .ُمتّمالت :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦م  ،همٚمٞمٔملم: وًمٜم٘مؾ يمثٞمٗملم طم٤مضمٌلم هل٤م ظمٚمؼ وأظمرى  ،آه :اًمِمٞم 

 يّمػم طمتك  ،شمٜمتٗمف  ،حتٚم٘مف  ،احل٤مضم٥م ؼىمِّ دَ وشمُ  هل دمل  ،اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمٜم٤ًمء قم٘مقل ًمٌٕمض

 ُمـ هق سمؾ  ،طمرام هق سمؾ  ،جيقز ٓ وهذا  ،اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمٚمف هذا ،اهلالل يمخط

 ،واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف  ،اًمٙم٤ٌمئر

 شمٗمٕمؾ احل٤مضمٌلم سملم ُم٤م سمٜمتػ شمٗمّمؾ وم٤مًمتل شًمٚمحًـ  اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت

 . ُمٚمٕمقٟم٦م ومٝمل – سمزقمٛمٝم٤م – ًمٚمحًـ ذًمؽ

 ؿمٕمر ٟمتػ هق: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص نإ: ي٘مقل اًمٌٕمض ،ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟احل٤مضمٌلم

 . يمذب هذا  ،صحٞمح همػم :اًمِمٞم 

 ؟يمذب أو اًمٚمٖم٦م قمغم يمذب :اًم٤ًمئؾ

 شاًمٜمتػ»  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  شاًمٜمٛمص»  ،اًمٚمٖم٦م قمغم يمذب: اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞم 

  ،شص٤مد  ،ُمٞمؿ  ،ٟمقن»  هذاك  ،أطمرف 3 شٟمتػ»  ،أطمرف 3 شٟمٛمص»  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً 

  . واطمد  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  ومٝمام  ،شوم٤مء  ،شم٤مء  ،ٟمقن» هذا

 ؟اعمٕمٜمك ٟمٗمس ؟ُمؽمادوم٤مت: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 . ُمؽمادوم٤مت  ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ؟هذا ذم يدظمؾ رء يمؾ: آظمر ؾم٤مئؾ

 مخس: »ىم٤مل يمٞمػ  ،ظم٤مص٤مً  هذا يم٤من ًمق سمف اهلل ي٠مذن مل يدظمؾ رء يمؾ :اًمِمٞم 
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 ٓ اًمٜمتػ أن: ٟمٌقي سمؾ قمريب اؾمتٕمامل ومٝمذا  ،اإلسمط ٟمتػ: ُمٜمٝمـ وذيمر شاًمٗمٓمرة ُمـ

 . سم٤محلقاضم٥م خيتص

 . واإلسمط اًمٕم٤مٟم٦م اؾمتثٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :اًم٤ًمئؾ

 وطمٚمؼ: »ىم٤مل ،اًمٕم٤مٟم٦م ٟمتػ: ىم٤مل ُم٤م اًمٕم٤مٟم٦م ٕن  ،اإلسمط اؾمتثٜمك  ،ٓ :اًمِمٞم 

 ٟمتػ: ُي٘م٤مل ومٙمٞمػ  ،اإلسمط ٟمتػ: ُمٜمٝم٤م ذيمر شاًمٗمٓمرة ُمـ مخس: »اًمِم٤مهد ًمٙمـ  ،شاًمٕم٤مٟم٦م

 !؟سم٤محلقاضم٥م ظم٤مص

  ( 22:42:51/  3/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادحرم؟ افـؿص دم يدخؾ هؾ بادقس حاجبفا ادرأة أخذ

 شم٠مظمذ أن ًمٚمٛمرأة أضم٤مز أنف ش أمحد ًمألُم٤مم اًمٜم٤ًمء أطمٙم٤مم» يمت٤مب ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 هق اًمٜمٛمص نٕ :صاًمٜمٛم قمٛمقم ذم داظمؾ همػم اًمذي هذا وىم٤مل ،سم٤معمقس طم٤مضمٌٝم٤م ُمـ

 أهنؿ ،اإلذاقم٦م ظمالل ُمـ اًمًٕمقدي٦م ذم أومتقا  أنف وؾمٛمٕم٧م ،اجلٚمد ُمـ اًمِمٕمر ىمٚمع

 ؟صحٞمح هذا ومٝمؾ..سم٤معمقس ليم٤مهلال طم٤مضمٌٝم٤م دمٕمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيٞمزون

  اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ :ضمٚمٞمالً  ىم٤مئٚمف يم٤من ُمٝمام ٤م،صحٞمحً  اًمرأي هذا أقمتؼم ٓ أن٤م :اًمِمٞم 

 واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت ،واعمًتقؿمامت

 اًمقاصالت وهل راسمٕم٦م ذيمر يٕمٜمل شواًمقاصالت» :ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم 

 قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف آظمره ذم ٕمٚمالُم ي٠مت مل احلدي٨م يم٤من ًمق ،ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات

 ذًمؽ  ُمثؾ اًمٙمريؿ اًم٘مران ذم هٜم٤مك يٙمـ ومل شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم

ُؿْ ﴿ :ىم٤مل أنف ،اًمرضمٞمؿ إسمٚمٞمس قمـ اًمٕم٤معملم رب طمٙم٤مه اًمذي اًم٘مقل ـ   َؤُُمَرهن  ٌَتُِّٙم  وَمَٚمٞمُ

ُؿْ  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  ن   َؤُُمَرهن  ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
 وذاك ،ينآ اًم٘مر اًمٜمص هذا يٙمـ مل ًمق﴾ اهلل

 ٕنف :٘مقًمفي ُم٤م ٟم٘مقل ىمد ًمٙمٜم٤م آٟمٗم٤م ذيمر سمام ىم٤مئؾ وىم٤مل ،احلدي٨م آظمر ذم اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؾ

 ُم٤م وًمٙمـ ،احلٚمؼ ُمـ ذ اًمٜمٛمّم٦م أن ؿمؽ وٓ ،احلٚم٘م٦م يذيمر ومل اًمٜمتٗم٦م أي اًمٜمٛمّم٦م ذيمر
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 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع رشم٥م اًمتل اخلّم٤مل هذه هن٤مي٦م ذم وذيمرت ،ذقمٞم٦م قمٚم٦م هٜم٤مك أن دام

  ًم٘مقًمف ًمف ذًمؽ قُمٚمؾ ،اهلل رمح٦م ُمـ ُمٓمرودا يٙمقن أن ،ِب٤م حت٘مؼ أو ،ومٞمف حت٘م٘م٧م ُمـ قمغم

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٜمتػ يم٤من وإن ،اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم واحلٚمؼ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم اًمٜمٛمص :ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ 

 وم٤ٌمًمٜمٔمر ًمذًمؽ ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر شمٖمٞمػم ُمدى ويٛمد اًمتٖمٞمػم ذم ي١مصمر ٕنف :احلٚمؼ ُمـ ذ

 أو ظمده أو طم٤مضمٌف حيٚمؼ أن ،اًمرضمؾ قمـ ومْمالً  ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ،اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م هذه إمم

  ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ٕنف :احلٙمٞمؿ اًمنمع ُمـ سمذًمؽ ًمف ي١مذن مل ،سمدٟمف ُمـ ُمٙم٤من أي

  ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم قمٚمٞمف

 شم٠مظمذ أن ًمٚمٛمرأة ضمقز ،ىمٚم٧م ُمثٚمام ذيمر سمٕمدُم٤م اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟ٓإو ضم٤مئز هذا احل٤مضم٤ٌمن ُمع شمقاصؾ إذا ،ُم٤ٌمذة إنػ ومقق اًمذي اًمِمٕمر

 ومٝمق ،اًمنمع ذم سمف ي١مذن مل اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمؾ ،ؾمٌؼ مم٤م اجلقاب يٗمٝمؿ :اًمِمٞم 

  .اًمٚمٕمـ ذم سمؾ اًمٜمٝمل ذم داظمؾ

  ؟يٕمٜمل ضمدا ُمًتٌِمع ُمٜمٔمره٤م يم٤من وإن :اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك ،ضمداً  مجٞمؾ سمحدي٨م يذيمرين هذا ـمٌٕم٤مً  ،ٌِمعتَ ًْ ُمُ  ٟم٘مقل قمٜمدُم٤م :اًمِمٞم 

 وم٘م٤مل ،إزاره أـم٤مل وىمد ،أن ؾمٛمفا ٟمًٞم٧م أصح٤مسمف أطمد رأى  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن طمدي٨م

 ومٝمق هٞمؽ ؾم٤مىمٞمف ذم اٟمحراف ومٞمف وسمٞمٙمقن ،ريمٌتف شمّمٓمؽ ياًمذ وهق أطمٜمػ سم٠منف رضمؾ

 ظمٚمؼ يمؾ ومالن ي٤م :ىم٤مل ،ٟمٌٞمف ًمف ىم٤مل ومامذا ،يتقمهف اًمذي اًمٕمٞم٥م هذا ًمٞمًؽم :إزاره أـم٤مل

 .قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م اهلل ٕن اهلل رؾمقل صدقو ،طمًـ اهلل

 شمٙمقن دائام اهلل ُمِمٞمئ٦م سم٠من ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمِمٞمئ٦م سم٠من ٟم١مُمـ أن جي٥م هٜم٤م وُمـ 

 وٓ قمٞم٥م ومٝمذا ،ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م ،قمرومٝم٤م ُمـ قَمَروَمَٝم٤م ،واحلٙمٛم٦م سم٤مًمٕمدل ُم٘مروٟم٦م

د اًمٜم٤مس ًمٕمرف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ وٓ قمٞم٥م هذا ،اًمرضمؾ ؾمامه٤م اًمذي احلٜمػ ؿمؽ  اًمًقا

ه ٟمحـ اًمذي اًمٗم٤مطمؿ  ظمٚمؼ هذا ًمٙمـ ،قمٞم٥م اًمًقد قمٜمد اًمٜم٤مصع اًمٌٞم٤مض قمٞم٥م هذا ،ٟمرا

  ٟمٕمؿ ،دوٟمف ُمـ اًمذيـ ظمٚمؼ ُم٤مذا وم٠مروين اهلل ظمٚمؼ وهذا ،اهلل
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  .شم٘مقيؿ أطمًـ ذم :اًم٤ًمئؾ

 ُمثالً  ،ىمرٟم٤مء يم٤مٟم٧م إذا اعمرأة سم٠من وم٤مًم٘مقل ًمذًمؽ ،شم٘مقيؿ أطمًـ ذم :اًمِمٞم 

 شمٖمٓمل شمٙم٤مد ،دائرِت٤م ًمِمٕم٨م وحلٞمتف ،٦ميمث   حلٞم٦م ًمف يم٤من  إذا اًمرضمؾ أو ُمتّمؾ احل٤مضمٌلم

 سمخٚمؼ ٟمرى أن ومٞمج٥م اهلل ظمٚمؼ هذا ،ضمٗمٜمٞمف إمم يّمؾ ىمد صمؿ ،وضمٜمتٞمف شمٖمٓمل طم٤مضمٌٞمف

 . وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

  (.:. .:. 56/ 36/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حتؾؼفا؟ ؾفؾ رجؾ بؾحقة امرأة 

ة سمالدٟم٤م ذم :اًم٤ًمئؾ  هذه يٕمٜمل ،رأجٜم٤مه٤م وٟمحـ ،مت٤مُم٤مً  اًمرضمؾ يمٚمحٞم٦م حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

 ؟ٟمٗمًٝم٤م شمؽمك ٓإو أو اًمٚمحٞم٦م حتٚمؼ أن هل٤م جيقز اعمرأة

 . جيقز ٓ: :اًمِمٞم 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٔمر هذا يٕمٜمل ،جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ   !؟ًمٚمٛمرأ

ة شمقضمد فٟمإ سم٘مقل أن٤م ،صحٞمح واهلل :اًم٤ًمئؾ  قمٜمدي ومرق ٓ ،يم٤مًمرضمؾ حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

 . ًمف حلٞم٦م ٓ يم٤معمرأة رضمؾ يقضمد أن سملم أبداً 

           (.1: .4: 29/ 33/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مشعرة افزوجة ـاكت إذا

٤ٌَمِذ  طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م: اًمِمٞم  ىم٤مل - ؾمقيدائف ذم وحتؾ اًم٘مٚم٥م، ؿمٖم٤مف شُم

ه ُم٤م ومٙمؾ: -طمٞمٜمذاك ي٘م٤مل يمام  اعمث٘مػ يٜمحرف ُم٤م وسم٘مدر مجٞمؾ، ومٝمق اهلل ذع ذم شمرا

 وأىمؾ اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ُمـ يمثػماً  يًتث٘مؾ ُم٤م سم٘مدر احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمـ أنثك أو يم٤من ذيمراً 

 اًمٌمء هذا إن: ومٜم٘مقل ىمٚمقسمٜم٤م، إمم شمّمؾ مل إن أخًٜمتٜم٤م إمم اًمٕمدوى شمّمؾ أن: ي٘م٤مل ُم٤م

 ومٙمٞمػ... إرادة ومٞمف اعمخٚمقق اإلٟم٤ًمن ًمٞمد ًمٞمس وأنف اهلل، ظمٚمؼ أنف ٟمٕمٚمؿ ىمٌٞمح،
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 اًمرضمؾ يًت٘مٌح اًمٙمٗم٤مر قمٜمد واىمع أُمر وهذا إبٞمض، اًمرضمؾ هذا قمغم ٟمًت٘مٌحف

 أىمقل يٛمٙمـ، ذًمؽ اًمٕمٙمس وقمغم ذًمؽ، وٟمحق وؿمٗمتٞمف وأنٗمف وىم٤مُمتف، ُمٜمٔمره إؾمقد

 أبرص، رضمؾ سم٠منف قمٜمف ُيَٕمؼمِّ  ويٛمٙمـ إبٞمض، اًمرضمؾ يًت٘مٌح إؾمقد اًمرضمؾ يٛمٙمـ

ء اًمٌٞم٤مض، ؿمديد ًمٙمـ سم٠مبرص، ًمٞمس وهق  ُمـ إبٞمض اًمرضمؾ ؾمخر أو وحؽ ؾمقا

 .إبٞمض اًمرضمؾ ُمـ إؾمقد اًمرضمؾ أو إؾمقد، اًمرضمؾ

 هذا وإمم صقرشمف، يًت٘مٌح ُمـ ظم٤مًمؼ إمم أطمدمه٤م ُمـ شمٜمت٘مؾ اًمًخري٦م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م 

ٌهقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اإلؿم٤مرة  ٟم٥ًم ٓ ح٤مذاش اًمدهر هق اهلل وم٢من اًمدهر شمً

٧ٌٌَم إذا وم٠من٧م سم٤مًمدهر، اعمتٍمف هق اهلل ٕن اًمدهر؟  اًمدهر، هذا هق ُم٤م اًمدهر، ؾَم

 اعمريد، وهق اعمراد هق اعم١مُمـ قمٜمد ٟمٕمؿ ُمريد؟ همػم ُمراد هق أم يريد؟ ح٤م ومٕم٤مل هق هؾ

د  إمم اًم٦ًٌم هذه ومتٕمقد اًمدهر، شم٥ًم ومحٞمٜمام يريد، ح٤م اًمٗمٕم٤مل اعمريد، ًمٚمخ٤مًمؼ عمـ؟ ُمرا

 هق اهلل وم٢من اًمدهر شمًٌقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًمدهر: ظم٤مًمؼ

 أيمؼم ُمـ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام مت٤مُم٤مً  هذا اًمدهر، ظم٤مًمؼ: أيش اًمدهر

٥م أن اًمٙم٤ٌمئر ًُ  ش.أب٤مه اًمرضمؾ َي

 .واًمديف :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

 .واًمديف :مداخؾة

 اًمرضمؾ ي٥ًم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م يمٞمػ: ىم٤مًمقا » سمٕمد ومٞمام ٕنف ُمٝمؿ: ُمش :افشقخ

 ش.واًمده ومٞم٥ًم اًمرضمؾ واًمد

٥م أن ذم اعمًٚمؿ اًمرضمؾ يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ: يٕمٜمل ًَ  أيمؼم ُمـ أبقه، ُي

٥م   أن ذم اعمًٚمؿ يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر ًَ  يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ أخٞمس شُمرى أبقه، ُي

 .أومم ذًمؽ اهلل؟ ؾم٥م ذم اعمًٚمؿ

 سم٢مرادة ظمٚم٘مف ٕنف وضمؾ: قمز اهلل ظَمْٚمؼ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمًت٘مٌح أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: وم٢مذاً  
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 هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ : ﴿اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل يمام وسم٤مظمتٞم٤مر،

ةُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   [.68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ٟمٞم٦م، وهل سمزوضمتؽ اسمُتٚمٞم٧م إذا زوضمتؽ، يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ظمٚم٘مؽ ومٝمذا ُمِمٕمرا

ة شمًت٘مٌح ٓ شمًت٘مٌحٝم٤م، ٓ: إذاً  وؿم٠منف، رسمؽ إرادة قمـ وإرادشمؽ  ذات رأجتٝم٤م إن اُمرأ

 اهلل، ظَمْٚمؼ وهذا اهلل، ظَمْٚمؼ هذه ٕن ًمف: حلٞم٦م ٓ يمقؾمج٤مً  رضمالً  شمًت٘مٌح ٓ يمام حلٞم٦م،

 ذًمؽ يم٤من إذا شمًت٘مٌحف ًمف، قمٚمٞمف حلٞم٦م ٓ وضمٝمف شمرى ممـ ؿمٞمئ٤مً  ُمًت٘مٌح٤مً  يمٜم٧م إن ًمٙمـ

 هق ومٕمٚمف ُمـ هذا ٕن وم٤مؾمت٘مٌحف: حلٞمتف، حيٚمؼ هق يم٤من إذا: يٕمٜمل ويمًٌف، ومٕمٚمف ُمـ

 أضمرد يم٤من ًمق أُم٤م حلٞم٦م، سمال ظمٚم٘مف طمٞم٨م وصٜمٕمف اهلل ومٕمؾ ُمـ ظمالوم٤مً  ُصٜمْٕمف، وُمـ

ه: ومال ًمف حلٞم٦م ٓ يمقؾمج٤مً   ٓ حلٞم٦م، هل٤م رأجتٝم٤م إذا اعمرأة يمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ هذا ٕن شُمَٕمػمِّ

ه٤م  .اهلل ظمٚمؼ هذا شُمَٕمػمِّ

ة قم٤ٌمده ُيِري أن وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م مت٤مم ُمـ إن: أىمقل أن٤م سمؾ   حلٞم٦م، هل٤م اُمرأ

 وًمتذيمػم ضمٝم٦م، ُمـ اعمُٚمحد اًمّدهري قمغم احلج٦م إلىم٤مُم٦م وذًمؽ: ًمف، حلٞم٦م ٓ ورضمالً 

 يمام جمٝمقًٓ  وًمٞمس وخيت٤مر، خيٚمؼ وضمؾ قمز اهلل أن: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اعم١مُمـ اعمًٚمؿ

 وإٟمام ـمٌٞمٕم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أن يرُّيؿ وم٤مهلل اًمٓمٌٞمٕم٦م، شمٚمؽ سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مئٚمقن قمٜمف ُيَٕمؼمِّ 

 صمؿ حلٞم٦م، سمدون واًمٜم٤ًمء سمٚمحٞم٦م، قم٤مم يمٜمٔم٤مم رضم٤مًٓ  ومخٚمؼ يريد، ح٤م ومٕم٤مل ظم٤مًمؼ هٜم٤مك

: سمدًمٞمؾ اهلل، سم٢مرادة يم٤من هذا ـمٗمرة، يم٤من هذا أن شمٔمٜمقا  ٓ! اٟمتٌٝمقا : ًمٚمراومْملم ي٘مقل

 هذا ظمٚمؼ سمٚمحٞم٦م، هذا ظمٚمؼ وم٤مًمذي حلٞم٦م، سمدون اًمرضمؾ وهذا سمٚمحٞم٦م، اُمرأة هذه اٟمٔمروا

 . سمٚمحٞم٦م هذه ظمٚمؼ حلٞم٦م سمدون شمٚمؽ ظمٚمؼ واًمذي حلٞم٦م، سمدون

 .اهلل ُمـ... ومٞمف ضم٤مء سمام إٓ اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ٓ: إذاً 

 :..:..( 31/   24/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 حتؾؼفا؟ هؾ حلقة هلا كبتت امرأة

 . ؿمٕمر وضمٝمٝم٤م ذم ٟم٧ٌم أو حلٞم٦م هل٤م ظمرج اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

 .وقم٤مومٞم٦م صح٦م :اًمِمٞم 

 . شمزيٚمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . وقم٤مومٞم٦م صح٦م :اًمِمٞم 

   (22: 22: 35/   162/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ صعر إزافة حؽؿ

 اؾمتخدام جيقز هؾ اًمٞمديـ، ؿمٕمر أو اًمرضمٚملم ؿمٕمر ًمتٜمٔمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 احلٚمؼ؟ ٓإو اًمدهقٟم٤مت

 مل ُم٤م شمٖمٞمػم ُمـ اًمتحذير أؿمد طمذر اًمنمع ٕن ،اًمٜمتػ وٓ احلٚمؼ ٓ ،ٓ: اًمِمٞم 

 احلدي٨م ذم شاًمٗمٓمرة ُمـ مخس»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ومٝمق ،سمتٖمٞمػمه اهلل ي٠مذن

 وٟمتػ اًمٚمحٞم٦م وإقمٗم٤مء اًمِم٤مرب ىمص»: ُمثالً  ومذيمر ،شاًمٗمٓمرة ُمـ قمنم»: أظمر

 سم٤مًمتٍمف وأذن اهلل ظمٚم٘مٝم٤م أؿمٞم٤مء ومٝمذه ،اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ، ،سمف ُم٠مذون ٟمتػ هذا ،شاإلسمط

 .ُمٕمٞمٜم٦م طمدود ذم ومٞمٝم٤م

 سمحٚم٘مف وًمٞمس ،اًمِمٗم٦م ـمرف وُمـ اًمِم٤مرب سم٘مص أذن ًمٙمـ ،اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ ي٠مذن مل: ُمثالً  

٤من يمؾ ُمثالً  يمذًمؽ ،اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يٗمٕمؾ يمام  ذم وهٜم٤مك ،اإلسمٓملم حت٧م ؿمٕمر قم٤مدة ًمف يٜم٧ٌم إًٟم

 ،اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط ٟمتػ ،اًمٗمٓمرة ُمـ اًمتٖمٞمػم هذا وضمٕمؾ سمؾ ،اًمٌمء هذا سمتٖمٞمػم أذن اًمٕمقرة

فم٤مومر ىمص ؿمٞم٤مء هذه طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ ،يمذًمؽ ٕا  ُمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼمه٤م اًمتل ٕا

ومْمؾ ًمٙمـ ،شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمف جي٥م وٓ ،ومٞمٝم٤م خمػم اعمًٚمؿ أم واضم٦ٌم أُمقر سم٠مهن٤م يٕمٜمل هؾ ،اًمٗمٓمرة  ٕا

 هق وهذا ،سم٤مًمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،آصمامً  ومٚمٞمس يٗمٕمؾ مل وم٢من ،يٓمٌ٘مٝم٤م أن

ٚمامً  أتّمقر ٓ وأن٤م ،ؾمٜم٦م سم٠منف ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ظمٗم٤مء سمف ُم٤م اًمذي احلؼ  ي٘مقل ومٞمام يٗمٙمر ُم
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 يمثػمة وقمالُم٤مت سم٠مُم٤مرات ئمٝمر وذًمؽ ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمغ أن يقم ُمـ يٕمٞمش ُمًٚمامً  ومٞمتّمقر

٦ٌم ـ سم٤مًمًٜم  يّمػم اًمٖمالم صقت: ُمثالً  اًمٔم٤مهر  ،ظمٗمل وسمٕمْمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  فم٤مهر سمٕمْمٝم٤م ،اًمٌٚمقغ ًًم

 هق ،اًمٌٚمقغ قمغم اًمدًٓم٦م ذم أووح وهذا اخلٗمل اًمٌمء أُم٤م ،اًمرضم٤مل ؾمـ يٌٚمغ طمٞمٜمام ضمٝمقري

 .اًمٕم٤مٟم٦م ؿمٕمر ٟم٤ٌمت

ٜم٦م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ   اهلل وٟمٍمه ،٦مىمرئم سمٜمل ُّيقد طم٤مرب ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م اًًم

ٕنّم٤مري ُمٕم٤مذ سـم ؾمٕمد طمٙمؿ قمغم ومٜمزًمقا  ،قمٚمٞمٝمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  ومج٤مء ،هلؿ طمٚمٞمٗم٤مً  يم٤من ٕنف ،ا

ل إمم ؾمٕمد  ًمٞمحٙمؿ ضم٤مء ،قمْمده ذم أيمحٚمف ذم أصٞم٥م ىمد يم٤من ،داسمتف قمغم ضمريح وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ًٌك ،رضم٤مهلؿ ي٘متؾ سم٠من طمٙمؿ ،طمٙمامً  روقه طمٞم٨م ،واًمٞمٝمقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سملم ٤مؤهؿ وشم  ٟم

 ُم٤م ،اًم٘متؾ ُمـ ٟمجل اًمذي اًمّمٌل ىمرئم٦م سمٜمل ُمـ اًمذي اؾمٛمف ُم٤م حلٔم٦م ،أطمدهؿ ىم٤مل ،وأـمٗم٤مهلؿ

٤ٌمي٤م سم٤مًمٜم٤ًمء يٚمحؼ أم ،رأؾمف ومٞم٘مٓمع سم٤مًمرضم٤مل يٚمحؼ طمتك اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سم٤مًمغ هق هؾ قمرومقا   :اًًم

٧م وضمدوه ومام ،قمقرشمف قمـ ومٙمِمٗمقا  ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمغ مل ٕنف  ُمًٚمامً  وص٤مر ،اًم٘متؾ ُمـ ومٜمج٤م أٌن

ن احلدي٨م ويروى ٞم٧م ،قمٜمف ٔا  .اًم٘مرفمل ومالن اًم٘مرفمل ،اؾمٛمف ٟم

 .اًم٘مرفمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد :ُمداظمٚم٦م

 .هق يٙمقن يٛمٙمـ :اًمِمٞم 

تف اًمذي اًمِمٕمر ومٝمذا: اًمِم٤مهد  ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ حلٙمٛم٦م :اعمٙم٤من ذًمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل أٌن

٤مٟم أتّمقر ٓ وم٠من٤م ،طمٚم٘مٝم٤م اًمٗمٓمرة ُمـ ضمٕمؾ ،ُمٜمٝم٤م  احلٚمؼ هذا أن ي٘مقل ُمـ ىمقل قم٤مىم٦ٌم ذم يٗمٙمر ٤مً إًٟم

 سمٚمغ يقم ُمـ وًمد ٟمتّمقر يمٞمػ ،ي٠مثؿ مل شمرك وإن أثٞم٥م ومٕمؾ إن ؾمٜم٦م هق ،هٜم٤م اًمٜمتػ وذاك هٜم٤مك

تلم ؾمـ يٛمقت طمتك ،يمذًمؽ قم٤مٟمتف وؿمٕمر ،ويٓمقل يٜم٧ٌم إسمٓمٞمف ؿمٕمر وسمدأ اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ  أو اًًم

ٌٕملم  شمٙمقن ُم٤م أـمؾ وحلٞم٦م ،اإلسمٓملم حت٧م حلٞمتلم واطمدة حلٞم٦م سمدل حلك ًمف ص٤مر يٙمقن اًًم

فم٤مومر ىمص اًمٗمٓمرة ُمـ: أظمرى صقرة ذًمؽ إمم إو٤موم٦م ،اًمٙمالم هذا ُمٕم٘مقل ُمش ،هٜم٤مك  ومٚمق ،ٕا

٤من ًمٞمس وطمش ص٤مر هذا ،احلٞم٤مة أبد ىمّمٝم٤م وُمع أفم٤مومره ومؽمك ،ؾمٜم٦م هذا نإ ىمٞمؾ  ومٞمٙمٗمل ،إًٟم

 .سم٤مـمؾ سم٠منف ٟمحٙمؿ أن اًم٘مقل هذا شمّمقر

 قمٞمًك سم٠من اإلٟمجٞمؾ ذم يذيمرون ،إٟمجٞمٚمٞم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك: ُمرة ُمـ أيمثر ىمٚم٧م أن٤م وًمذًمؽ 

 ؾمٞم٠ميت أنف هلؿ ذيمر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من ،يقم ذات طمقاريف ويذيمر يٕمظ يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر 
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ل ٞمٜم٤م: يٕمٜمل أمحد اًمّم٤مدق اًمٌٜم ٞم٤مء وي٠ميت ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟم  ٟمٕمرف يمٞمػ! اهلل روح ي٤م: ىم٤مًمقا  ،يمذسم٦م أٌن

 سمٕمض ذم ُمٜمٝم٤م اؾمتٗمدت احلٙمٛم٦م هذه وم٠من٤م ،شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ: ىم٤مل اًمٙم٤مذب؟ ُمـ اًمّم٤مدق

 قمغم اًم٘مقًملم ُمـ ًمٚمراضمح ممٞمزاً  دًمٞمالً  ،ذ ُمـ أو ظمػم ُمـ اًم٘مقل صمٛمرة أقمتؼم ،اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 .اعمرضمقح

: ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اظمتٚمٗمقا  اًمٗمٓمرة ُمـ قمنم أو اًمٗمٓمرة ُمـ مخس: ىمقًملم ذم ُمثالً  ومٝمٜم٤م 

 يٕم٘مؾ ذا يمٞمػ ،قمٚمٞمؽ رء ومال شمريم٧م وإن أث٧ٌم ومٕمٚم٧م إن ؾمٜم٦م ،ٓ: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،واضم٥م

قمرايب اًمرضمؾ يمذاك يٗمٕمؾ مل ًمق ومٞمام ،وطمِم٤مً  ؾمٞمّمٌح وهذا  ح٤م ،ىمّمتف يمٚمٙمؿ شمٕمرومقن اًمذيـ ٕا

 اًمّمٞم٤مم وؿمٝمر صٚمقات مخس ًمف ومذيمر ،قمٚمٞمف اهلل ومرض قمام وؾم٠مخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء

 ،شمٓمقع أن إٓ ،ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل واطمد يمؾ وذم ،إًم .. رُمْم٤من

 اجلٜم٦م دظمؾ صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: ىم٤مل ،أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ! اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 ش.صدق إن

٤مٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق: وم٢مذاً    اهلل ضمزاه: ٟم٘مقل ،سم٤مًمقاضم٤ٌمت ٓإ ي٘مقم ٓ اإلؾمالم ذم قم٤مش إًٟم

 اعمحرُم٤مت يمؾ قمـ ويٜمتٝمل ،ِب٤م أُمر اًمتل اًمقاضم٤ٌمت سمٙمؾ ي٘مقم أن يًتٓمٞمع اهلل ؿم٤مء وإن اً،ظمػم

٤من هذا ُمثؾ يٕم٘مؾ ومٝمؾ ،قمٜمٝم٤م هنل اًمتل  أن ،اًمٗمرائض قمغم يزيد أٓ ٟمٗمًف قمغم آخك اًمذي اإلًٟم

 أفم٤مومػم احلٞمقاٟم٤مت ُمـ طمٞمقان يم٠منف ش٤مومٕم ،اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمٞمٝم٤م اًمتل اًمٗمٓمرة اًمًٜمـ هذه يؽمك

٤من سمف ي٘مقل أن يٛمٙمـ هذا أتّمقر ُم٤م ،اعمٜم٤مفمر أىمٌح ُمـ ؿمٕمر وهٜم٤مك ،يم٤مًم٘مط  .إًٟم

 أن ،اًمٗمٓمرة سمًٜمـ اًم٘مٞم٤مم سمقضمقب اًم٘مقل صمٛمرة ،شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ هذا: إذاً 

 ،اخلٓم٦ٌم ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه إٟم٤ًمٟم٤مً  ،مجٞمالً  ٟمٔمٞمٗم٤مً  اإلٟم٤ًمن يٌ٘مك

 يٙمقن أن إذاً  يٕم٘مؾ ومال ،شمٗمْمٞمالً  ظمٚم٘مف ُمـ يمثػم قمغم وومْمٚمف ،ظمٚمؼ ُم٤م قمغم اصٓمٗم٤مه

سم٤مً  ؾمٜم٦م سم٠منف أظمر اًم٘مقل  .ظمٓم٠م هق سمؾ ،صقا

 سمٕمض شمٖمٞمػم اًمٗمٓمرة ؾمٜمـ ُمـ سم٠من: ًمٜم٘مقل ،صدده ذم يمٜم٤م قمام ىمٚمٞمالً  اسمتٕمدٟم٤م ًم٘مد

 مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،اإلسمٓملم ذم اًمٜم٤مسم٧م اًمِمٕمر يمٝمذا ،وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء

 ،اًمٗمٓمرة ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ،ِب٤م اهلل ي٠مذن مل أظمرى أؿمٞم٤مء شمٖمٞمػم ًمٙمـ ،قمٜمف احلدي٨م ؾمٌؼ

 .أوًٓ  هذا ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ذيمر يم٤من اًمٗمٓمرة ُمـ يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م



   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ُمٜمف إذن دون وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ اًمتحذير أؿمد أُمتف طمذر ىمد: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ذًمؽ وُمع ،اهلل ظمٚمؼ هذا: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م :اًمٗمٓمرة قمـ سم٤محلدي٨م سم٤مًم٘مقل سمدأن٤م ٟمحـ 

 اًمٕمٙمس قمغم وًمٙمٜمف/  ،آٟمٗم٤مً  ذيمر مم٤م ذًمؽ همػم إمم ،شمٖمٞمػم إفم٤مومر ىمص ،سمتٖمٞمػمه اهلل أُمر

 ،واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»: ىم٤مل ،ذًمؽ ُمـ

: -اًمِمديد احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمالً  ىم٤مل- واًمٗم٤مجل٤مت ،واعمًتقصالت واًمقاصالت

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات

 ًمٚمٛمرأة رظمّم٦م هٜم٤مك هؾ: ؾم١ماًمؽ إمم رضمٕمٜم٤م ،احلدي٨م هذا قمرومٜم٤م إذا 

 
ِ
ٟمٞم٦مِْم اعم  شمٜمتػ سم٠من هل٤م يرظمص هؾ ،ذراقمٝم٤م قمغم أو ،ؾم٤مىمٝم٤م قمغم يمثٞمػ ؿمٕمر يٜم٧ٌم ،ٕمرا

  اًمِمٕمر؟ هذا وشمٜمٛمص

 شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»: احلدي٨م هذا حت٧م شمدظمؾ ٕهن٤م :ٓ: ٟم٘مقل

 شمٜمتػ ح٤مذا شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م مل: ي٘مقل ؾم٤مئالً  يم٠من

 وٓ ،اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م ٜم٤ًم،ًه وحَتَ  ،الً ٛمه دَمَ  ؾم٤مىمٝم٤م؟ ؿمٕمر شمٜمتػ ح٤مذا ،ذراقمٝم٤م ؿمٕمر

 ُمـ.. ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ.. ذراقمٝم٤م ُمـ ؿمٕمره٤م شمٜمتػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٟمفإ: اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقل

 سمجقاز ويٍمح سمؾ ،ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يريد زوضمٝم٤م يم٤من إذا ،سمدهن٤م ُمـ ُمٙم٤من أي ُمـ.. ظمده٤م

ة شمتخذ أن  .ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يريد زوضمٝم٤م يم٤من إذا اًم٤ٌمرويم٦م اعمرأ

 ساطم٦م ُمع ،اًمرب ـم٤مقم٦م قمغم اًمٕمٌد ـم٤مقم٦م ي٘مدم ،اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي هذا

 اهلل ًمٕمـ» وهٜم٤م ،قم٤مم ُمٌدأ هذا. شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»: اًمٕم٤مم احلدي٨م

 .شاهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات ،واعمًتقصالت واًمقاصالت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت

 ومٞمف ،اًمٌٕمد يمؾ ومٞمف هذا ،ذًمؽسم سم٠مس ٓ هذا يرى اًمزوج إذا: لي٘مق ذًمؽ ُمع

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح اًمٍميح احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م

 قمز- اهلل سمف ي٠مذن ُم٤ممل سمٜمتػ يتقرـمـ ٓ سم٠من ،اعمًٚمامت ه٤مشمف ٟمّمح جي٥م :وم٢مذاً  

 اًمٜمٛمص ُمٗمٕمقل ىمقة طمٞم٨م ُمـ إٓ ،احلٚمؼ وسملم اًمٜمٛمص سملم ومرق ٓ ،سمحٚم٘مف أو -وضمؾ

 وٓ ؾم٤مىمٝم٤م ؿمٕمر حتٚمؼ اًمتل أن سمدًمٞمؾ ،قم٤مًمٓم٤مطمقن اًمدروب يمؾ وإٓ ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر 
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  اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمػم أخؿ ،شمٜمتٗمف

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ومرق هذا ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر ضمديد ُمـ اًمِمٕمر ٟم٤ٌمت يٌٓمئ رسمام اًمٜمتػ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 اهلل ظمٚمؼ ػمٞمشمٖم ومٞمف يتح٘مؼ ،واًمٜمتػ احلٚمؼ ُمـ يمؾ ٕن أؾم٤مد: همػم ،ضمقهري همػم

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا. ًمٚمحًـ

 ؿمقارب هل٤م يٜم٧ٌم أُمريٙم٤م ذم اًمٜم٤ًمء رأجٜم٤م ،اعمقوقع ذم..... ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 اًمِمٕمر؟ هذا شمزيؾ أن -أجْم٤مً - جيقز ٓ ،وحلك

 حلٚمٗم٧م سم٤مًمٓمالق احلٚمػ سمٞمجقز يم٤من وًمق ،جيقز ٓ رأجل ذم واهلل :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٓمالق

  (22: 46: 46/   494/  واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 22: 38/   495/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 25: 22/   495/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة بافـسبة وافساؿغ فؾقديـ افشعر كتػ حؽؿ

 ًمٚمٛمرأة؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٤ًمىملم ًمٚمٞمديـ اًمِمٕمر ٟمتػ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وطمدي٨م آي٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ! احل٤مرض اًمٕمٍم ُمِمٙمٚم٦م هذه :اًمِمٞم 

 رمحتف ُمـ إي٤مه اهلل وـمرد إسمٚمٞمس ىمّم٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م طمٙم٤مه ومام أي٦م أُم٤م صحٞمح،

 اٟمت٘م٤مُم٤مً  ىم٤مل أنف إسمٚمٞمس قمـ طمٙم٤م اًمًالم قمٚمٞمف آدم ٕبٞمٜم٤م وؾمقؾمتف سم٥ًٌم اًمديـ يقم إمم

ُؿْ : ﴿وذريتف آدم ُمـ ُُمَرهن  َٔ ـ   َو ٌَتُِّٙم ُؿْ  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
﴾ اّلل 

 يقطمل أن اًمرضمٞمؿ إسمٚمٞمس أقمامل ُمـ أن شمٍميح اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ذم [119:اًمٜم٤ًمء]

 ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م هق إٟمام اهلل ظمٚمؼ ومتٖمٞمػم اهلل، ظمٚمؼ يٖمػم أن اإلٟم٤ًمن قمدوه إمم

 .اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم سيح ٟمص أي٦م هذه ًمٚمرمحـ، وُمٕمّمٞم٦م
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 يمؾ: إذه٤من ذم واوح٦م اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن أو اعمقوقع يٙمقن طمتك ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 وُمٕمّمٞم٦م وقمٞمده وشمٜمٗمٞمذ ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ومٝمق اًمنمع ُمـ إذن سمٖمػم اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم

 ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ُم٤م وهق أٓ إًمٞمف أذت اًمذي احلدي٨م ذم هذا وشم٠ميمد ًمٚمرمحـ،

 اهلل ًمٕمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت

 واًمقاصالت: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل أظمرى رواي٦م ذمش ًمٚمحًـ

 واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت: يٕمٜملش واعمًتقصالت

 .واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقصالت، واًمقاصالت

 يم٠مهن٤م ضمداً  ه٤مُم٦م مجٚم٦م آظمره ذم إنقاع، هذه قمغم احلدي٨م هذا ذم اٟمّم٥م اًمٚمٕمـ

 وهذا اًمتِمديد هذا ح٤مذا: اًمٌٕمض ومٞم٘مقل إذه٤من، سمٕمض ذم يرد ىمد سم١ًمال ضمقاب

 مل اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤من أي ذم أو اًمقضمف ذم اًمِمٕمر ًمٌٕمض يم٤مٕظمذ ؾمٝمؾ أُمر ذم اًمققمٞمد

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اجلقاب ضم٤مء وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل سمف ي٠مذن

 أن ِب٤م ظمرج اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م أن يٛمٙمـ اًمتل اجلٛمٚم٦م ِبذه ومخرجش ًمٚمحًـ

 وًمٞمس ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م هق سمدٟمف ذم اعمًٚمٛم٦م أو اعمًٚمؿ ُمـ وىمع ًمق اًمتٖمٞمػم هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 اًمتٖمٞمػم هذا يرشمٙم٥م ومل يٗمٕمؾ مل ٕنف ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمؿ سم٠مس ومال واحلًـ ًمٚمتجٛمؾ

 .وًمٚمٛمٕم٤مجل٦م ًمٚمتداوي هق وإٟمام احلدي٨م آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ًمٚمحًـ

 :اجلٛمؾ هذه ُمٗمردات إمم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ إمم قمدٟم٤م اجلٛمٚم٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 يم٤مًم٘م٤مُمقس اًمٚمٖم٦م يمت٥م ُمـ قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص اًمٜم٤مُمّم٤مت،: أوهل٤م

 اًمٜمٛمص وُمٕمٜم٤ًم، وزٟم٤مً  اًمٜمتػ وزن قمغم اًمٜمٛمص هق وهمػمه آسم٤مدي ًمٚمٗمػموز اعمحٞمط

 ًمٖم٦م اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا إمم ووٛمٛمٜم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا واطمد، سمٛمٕمٜمًك  هٜم٤م اًمٜمتػ

 أن ٟمٕمٚمؿ ومحٞمٜمئذٍ ش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ

 يٜم٤مذم يمام اًمٜمٛمص ُمٕمٜمك قمٛمقم أوًٓ  يٜم٤مذم ومٝمق وم٘مط احل٤مضمٌلم ذم اًمٜمتػ ُمٕمٜمك طمٍم

 اعمرأة وم٢مذاش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م قمٛمقم

ٟمٌٝمام سمٕمض ٟمتػ أو ٟمتٗمٝمام إمم حتت٩م ومٚمؿ همٚمظ طم٤مضمٌٞمٝم٤م ذم يٙمـ مل ُمثالً   رأت وإٟمام ضمقا
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 ذم داظمؾ هق صمؿ ٟمتٗم٤ًم،: أي أوًٓ، ٟمٛمّم٤مً  يًٛمك ومٝمذا ومٜمتٗمتف اًمِمٕمر سمٕمض ظمدُّي٤م قمغم أن

 ٟمتػ سملم ومرق ومال ذًمؽ ومٕمغمش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم

 اًمرضم٤مل، قمـ ومْمالً  ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلديـ قمغم اًمِمٕمر ُمـ يٜم٧ٌم ُم٤م وٟمتػ احل٤مضمٌلم

 .اًمقىم٧م ؾم٤مقمدٟم٤م إن إًمٞمٝم٤م اًمٕمقد ُمـ سمد ٓ ٟم٘مٓم٦م وهذه

 ذم داظمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٟمتػ،: أوًٓ  هق واًمتجٛمؾ اًمتزيـ أضمؾ ُمـ اخلديـ قمغم ُم٤م ومٜمتػ

ُؿْ : ﴿أي٦م ذيمرٟم٤مه اًمذي اًم٘مّمد ؾمقء ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
 [119:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ صمؿ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم ومٝمذا

 .احلدي٨م مت٤مم ذم ٟمٛمٌم هذا سمٕمدش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات»

 ِب٤م اعمٗمٕمقل هل واعمتٜمٛمّم٦م اعمزيٜم٦م، هل اًمٜم٤مُمّم٦م: واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت

: حت٘مٞمؼ سم٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ذم قم٤مدشمف هل يمام ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل اًمٜمٛمص،

ة ًمٕمـ [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿  يمام أظمتٝم٤م شمٜمتػ اًمتل اعمرأ

 .وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم وهق أٓ اعمٙمر قمغم يتٕم٤موٟم٤من ٕهنام اعمٜمتقوم٦م: إظم٧م ًمٕمـ

 اقمت٘م٤مدي ذم: اًمقؿمؿش واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 شمالقم٥م يٌدو ومٝمٜم٤م اًمٌنمة ُمـ ُمٙم٤من ذم إزرق احلؼم همرز وهق قمٜمديمؿ ُمٕمروف أنف

 ؾم٤مذضم٦م سمٞمْم٤مء سمنمة ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ اًمتٖمٞمػم، هذا يمؾ ذم اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من

 .اًمٌنمة ذم واحلؼم اإلسمرة سمٖمرز اهلل ظمٚمؼ ُم٤م شمِمقيف ومٞمتًٜمك يٕمجٌف ومال مجٞمٚم٦م

 همػم. .. يمٚمٝم٤م اًمٌنمة دمد ُمٜمٝمؿ. .. ظم٤مص٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٌالد ُمـ يمثػم وذم

 طم٤مُمالً  أؾمداً  ومٞمّمقرون سمٕمْمٝمؿ ويتٗمٜمـ إزرق أو هذا إظمي ًمٚمحؼم اًمٌٞم٤مض

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل أن ضمرم ومال سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م وفمٚمامت ضمٝم٤مٓت اًمًٞمػ

ش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »أظمػمة مجٚم٦م شم٠ميت ح٤مذا؟ش واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت»

 يمام هل اًمقاصٚم٦مش واعمًتقصالت واًمقاصالت: »إظمرى اًمزي٤مدة شمٚمؽ ذم ىم٤مل صمؿ

 يٗمٕمؾ أن شمٓمٚم٥م اًمتل هل واعمًتقصٚم٦م همػمه٤م، ؿمٕمر ُمع أظمتٝم٤م ؿمٕمر شمّمؾ اًمتل: ىمٚمٜم٤م

 اإلصمؿ: ذم سم٤معمًتقصٚم٦م اًمقاصٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذك أجْم٤مً  اًمقؿمؿ، هذا ِب٤م
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 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم قمغم شمٕم٤موٟم٤م ٕهنام

 اعمرأة ؿمٕمر سمًط ًمٙم٤من ومٕمٚمف جيقز إؿمٞم٤مء هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي وذم

 شمٕمٚمٞمٚمف وضم٤مء احلدي٨م هذا ضم٤مء ح٤م وًمٙمـ اعمٜمع، إمم ُمٜمف اجلقاز إمم أىمرب شم٤ًمىمط اًمذي

 سمِمٕمر ؿمٕمره٤م شمّمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيز ملش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م سمآظمر

ة وشمزيـ مج٤مًمف ذم ُمثؾ ُميب يم٤من أن سمٕمد ؿمٕمره٤م شم٤ًمىمط يم٤من ًمق طمتك همػمه٤م  سمف، اعمرأ

ة أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم وىمع وىمد  إمم أُمٝم٤م ومج٤مءت رأؾمٝم٤م ؿمٕمر ومت٤ًمىمط شمزوضم٧م اُمرأ

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اسمٜمتٝم٤م، ؿمٕمر شمّمؾ أن ذم شمًت٠مذٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.واعمًتقصٚم٦م اًمقاصٚم٦م

 ُمـ يمثػم ذم قمٛم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه أومم سم٤مب ُمـ جيقز ٓ أنف ًمٜم٤م يٌدو هٜم٤م وُمـ

 اًمِمٕمر ىمٚمٜمًقة يًتٕمٛمٚمقن أظمذوا طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل اإلؾمالم سمالد

 خلٚمؼ شمٖمٞمػم ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ حمرم آؾمتٕمامل هذا أن ؿمؽ ٓ سم٤مًم٤ٌمرويم٦م، اعمًٛمك

 اعمرأة شمْمٞمٗمٝم٤م ؿمٕمر ُمـ ظمّمالت أنٙمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل

 اعمرأة شمْمخٞمؿ ضمٕمؾ سمؾ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػماً  ذًمؽ ضمٕمؾ اعمتٝم٤موم٧م ؿمٕمره٤م إمم اعمًٚمٛم٦م

 يمثٞمٗم٤مً  ئمٝمر طمتك اًمِمٕمر ذًمؽ ذم اخلرق سمٕمض ًمػ أو سمدك ًمْمٗم٤مئره٤م أو ًمِمٕمره٤م

 اهلل ريض ُمٕم٤مذ أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وىمد سم٤مًمزور،: ؾمامه سمؾ ذًمؽ[ أنٙمر] ويمثػماً 

 قمٚمامء ُمٕمنم أنتؿ أجـ: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ومخٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٜمؼم وصٕمد اعمديٜم٦م ضم٤مء ح٤م قمٜمف

 وم٘مد ؿمٕمره٤م قمغم وشمٚمٗمف يقُمئذٍ  اًمٜم٤ًمء شمْمٕمف ىمامش ُمـ يم٦ٌم يده وذم اعمديٜم٦م أهؾ

 .سم٤مًمزور هذا يًٛمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 أنٙمره٤م ظمرق ُمـ.. ذًمؽ شمتخذ اًمتل اعمرأة ٕن ُمًٛمك: قمغم اؾمؿ إٟمف: وطم٘مٞم٘م٦مً 

 أومالش واعمًتقصالت اًمقاصالت اهلل ًمٕمـ: »وم٘م٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 شمٗمٜمٜم٧م أن سمٕمد وسمخ٤مص٦م أومم، سم٤مب ُمـ ُمٚمٕمقٟم٦م ص٤مطمٌتٝم٤م هذه اًم٤ٌمرويم٦م اخت٤مذ أن ي٘م٤مل

ء اًمٜم٤ًمء  سم٤مًمِمٕمر شم٤مرةً  ضمديد، رأؾمٝم٤م ذم سمٛمٔمٝمر شمٔمٝمر يقم يمؾ ومٗمل سم٤مرويم٤مت قمدة سمنما

 طمٞم٨م اهلل ظمٚمؼ ذم ًمف أصؾ ٓ اًمذي سم٤مًمِمٕمر وشم٤مرةً  اعمذه٥م، سم٤مًمِمٕمر وشم٤مرةً  إؾمقد،

 ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم وذاك هذا يمؾ آظمره، إمم ؿمتك أخقان ُمـ ُمريم٤ٌمً  يٙمقن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر 
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 صمؿش واعمًتقصالت اًمقاصالت اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمٚمحًـ،

 هذه أطمٞمٞم٧م أنف أقمٚمؿ وٓ ىمديامً  يم٤من أنف ئمٝمر اًمتٖمٞمػم ُمـ اًمٜمقع هذا.. واًمٗم٤مجل٤مت: ىم٤مل

ة شمٙمقن ضمديد، ُمـ اعمٕمّمٞم٦م  شمٙمقن.. اإلٟم٤ًمن سمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ وهذا اعمرأ

ة  ظمٚمؼ ٕنف ُمٜمف: أمجؾ ُم٤م اعمرصقص يم٤مًمٚم١مًم١م سم٠مؾمٜم٤من وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مٝم٤م ىمد اعمرأ

ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن ﴿ اهلل ِذي ـْ  اًم   يم٤مٟم٧م.. اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال [11:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 ٟم٤مب ويم٠منف هٙمذا اًمًـ يّمٌح طمتك واًمًـ اًمًـ سملم ُم٤م ومتقؾمع اعمؼمد شم٠مظمذ ىمديامً 

 ًمٕمٜم٦م إنقاع هذه وم٤مؾمتح٘م٧م يٕمجٌٝم٤م، ومال اهلل ظمٚمؼ أُم٤م يٕمجٌٝم٤م، اًمذي هق ومٝمذا يمٚم٥م

ء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات وسمٕمٚم٦م ِب٤م، ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أو ِب٤م ومٕمؾ ُمـ ؾمقا

 .ًمٚمحًـ

 اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمؾ يِمٛمؾ احلدي٨م هذا أول ذم اعمذيمقر اًمٜمٛمص أن: أىمقل ًمذًمؽ

 ذراقم٤مً  ًمٚمٛمرأة ظمٚمؼ اهلل يم٤من وم٢مذا. .. ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم وذًمؽ اًمِم٤مرع، ُمـ إذن سمدون

 وضمؾ قمز اهلل ٕن ذًمؽ: شمٖمػم أن جيقز ومال ُمِمٕمراٟمٞم٦م ومٞمف هل ؾم٤مىم٤مً  أو ؿمٕمراً  ممتٚمئ يمٚمف

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م مْحَ ـْ  اًمر   . [3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 اًمٜمٌل أن اعم٤ًمٟمٞمد أو اًمًٜمـ أصح٤مب سمٕمض رواه طمدي٨م ُمٕمل شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ

 ي٤م: وم٘م٤مل وأن٘مك، أت٘مك وم٢مٟمف إزارك ارومع: »وم٘م٤مل ومٜم٤مداه إزاره أـم٤مل ىمد رضمالً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص

 قمز رسمٜم٤م قم٤مدةً ! هذا شمٕمرومقن اًم٤ًمىملم اعمٕمقج هق وإطمٜمػش أطمٜمػ إين! اهلل رؾمقل

 إـم٤مًمتف سم٥ًٌم وم٤مقمتذر اًمرضمؾ ذاك أُم٤م ُمًت٘مٞمٛمتلم، سم٤ًمىملم إٟم٤ًمن يمؾ ظمٚمؼ وضمؾ

 ومٚمام يمذًمؽ ظمٚم٘مف اهلل ٕن يٛمٚمٙمف: ٓ اًمذي آقمقضم٤مج هذا يًؽم أن يريد أنف إلزاره

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ؾم٤مىمٞمف، ٓقمقضم٤مج ؾمؽماً  إزاره إلـم٤مًمتف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اقمتذر

 قم٤مُم٦م قمٜمٝم٤م همٗمؾ طم٘مٞم٘م٦م وهذهش طمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ! ومالن ي٤م: »اًمِم٤مهد ُمقوع وهٜم٤م

 إبٞمض اًمٌنم ذم ٟمرى ٟمحـ اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض طمتك اًمٙمثػم إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس

 وم٢مذا طم٤مؿم٤مه، قمٌث٤ًم؟ اهلل ظمٚمؼ هذا هؾ آظمره، وإمم وإصٗمر وإؾمٛمر وإؾمقد

ٟمٞم٤مً  رضمالً  وضمدٟم٤م ة أو ُمِمٕمرا ٟمٞم٦م اُمرأ  حلٞم٦م هل٤م اُمرأة وضمدٟم٤م إذا.. اهلل ظمٚمؼ ومٝمذا ُمِمٕمرا

سم٦م ُم٤م حلٞم٦م، هل٤م اُمرأة.. قمالوي٦م: اًمِم٤مم ذم ي٘مقًمقن يمام وٟميِب٤م  قمز رسمٜم٤م ذًمؽ؟ ذم اًمٖمرا



   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام أنف اًمٖم٤مومٚملم يذيمر أن يريد وضمؾ

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   ومخٚمؼ [68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ٟم٤مً  أؿمٙم٤مًٓ  اًمّمقر هذه  خيٚمؼ ًمٙمـ سم٤مًمٚمحك، اًمٜم٤ًمء قمغم وُمٞمزهؿ اًمرضم٤مل ظمٚمؼ.. وأخقا

 ـمٌٞمٕمٞم٦م ومٚمت٦م: اًمدهريقن أو اًمٓم٤ٌمئٕمٞمقن ي٘مقل يمام هذه يم٤مٟم٧م هؾ! شمرى حلٞم٦م دون رضمالً 

 إُمر اعمًٚمٛملم؟ ُمٕمنم ٟمحـ ٟمٕمت٘مد يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ُم٘مّمقداً  أُمراً  يم٤من أم

 وقمـ طمٙمٛمتف قمـ همٗمٚمقا  رء قمـ اقمت٤مدوا إذا قم٤مدةً  اًمٜم٤مس ٕن ؿمؽ: سمال يمذًمؽ

 هلؿ خيٚمؼ سم٠من قم٤ٌمده يذيمر أن يريد وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م اًمٌمء هذا قمغم ظمٚم٘متف اًمتل اًم٘مدرة

! شمرى حلٞم٦م، هل٤م اُمرأة وخيٚمؼ ًمف، حلٞم٦م ٓ يمقؾم٩م رضمالً  ومٞمخٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اقمت٤مدوا ُم٤م أؿمٞم٤مء

 اًمؼميٓم٤مٟمٞملم اإلٟمجٚمٞمز ـمري٘م٦م قمغم ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م يتخذ أن اًمٙمقؾم٩م ًمٚمرضمؾ أججقز

 صمؿ ِب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل زيٜمٝمؿ اًمتل حل٤مهؿ حيٚم٘مقن أهنؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م شم٘م٤مًمٞمدهؿ ُمـ طمٞم٨م

 هذا سمرح٤مهنؿ، ِب٤م ودظمٚمقا  ُمًتٕم٤مرة حلك اختذوا طمٍماً  اًمؼمح٤من اٟمٕم٘م٤مد وىم٧م ضم٤مء إذا

سم٦م ومال واجلٝمؾ، احلامىم٦م ُمٜمتٝمك  .ذٟم٥م اًمٙمٗمر سمٕمد ُم٤م: ي٘م٤مل يمام ٕنف ذًمؽ: ذم همرا

 أن ًمف جيقز هؾ حلٞم٦م ذىمٜمف ذم ًمٞمس يم٤معمرأة يمقؾم٩م اهلل ظمٚم٘مف رضمالً  أن ًمق ًمٙمـ

 يٖمػم ٕنف ح٤مذا؟ ،ٓ: اجلقاب اًمرضم٤مل؟ أُم٤مم اًمرضمؾ صقرة ويٕمٞمد ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م يتخذ

 ظمٚمؼ اًمٚمحك وهق اًمرضم٤مل سملم اعمٕمت٤مد شمٖمٞمػم وضمؾ قمز اهلل أراٟم٤م إذ ومٙمذًمؽ ،اهلل ظمٚمؼ

 سم٘مدرشمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام يمقؾمج٤مً  حلٞم٦م دون أيمثر أو رضمالً 

 ؾمٌح٤من سمٚمحٞم٦م، اُمرأة ظمٚمؼ هق ومٝم٤م يريد ح٤م ومٕم٤مل أنف ًمٚمٜم٤ًمء ئمٝمر أن يريد وطمٙمٛمتف

 أن ُمًٚمؿ يمؾ جي٥م: إذاً  رسمٙمؿ؟ ظمٚمؼ أم ظمٚم٘مٙمؿ هذا هؾ يم٤من، ٟمٕمؿ! أجٙمقن؟ اهلل،

 أن ًمق شم٘مقًمقن ُم٤مذا رسمف، سم٢مذن إٓ ظمٚم٘مف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٖمػم وٓ قمٚمٞمف اهلل ظمٚم٘مف سمام يرى

ة أو اُمرأة، يمٜم٧م ًمٞمتٜمل: ىم٤مل رضمالً   أن يريد هذا أخٞمس رضماًل؟ يمٜم٧م ًمٞمتٜمل: ىم٤مًم٧م اُمرأ

ـْ : ﴿اًم٘م٤مئؾ وهق ظمٚم٘مف ذم وضمؾ قمز اهلل ؾمٜم٦م يٖمػم ٜم ٦مِ  دَمِدَ  وَمَٚم ًُ
  ًمِ

ِ
ـْ  شَمٌِْدياًل  اّلل   دَمِدَ  َوًَم

ٜم ٦مِ  ًُ
  ًمِ

ِ
 .[43:وم٤مـمر﴾ ]حَتِْقياًل  اّلل 

 .صالشمٙمؿ إمم وىمقُمقا  وُمٕمذرةً . .. يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وِبذا

 (22:32:12/أ21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 العالي الكعب لبس
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 افعايل افؽعب حؽؿ

ئٞمؾ سمٜمل ذم يم٤من[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُمـ رضمٚملم ومّمٜمٕم٧م ،ىمّمػمة اُمرأة إها

 حت٧م وطمِم٧م ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م واختذت ىمّمػمشملم اُمرأتلم سملم شمًػم ومٙم٤مٟم٧م ،ظمِم٥م

 وذم» رحيف ومٜمٗمٜم  طمريمتف سم٤معمجٚمس ُمرت إذا ومٙم٤مٟم٧م اعمًؽ: اًمٓمٞم٥م أـمٞم٥م ومّمف

 .شرحيف ومٗم٤مح ،ومٗمتحتف سمف ىم٤مًم٧م سم٤معمجٚمس أو سم٤معمأل ُمرت وم٢مذا همٚم٘م٤م ًمف وضمٕمٚم٧مش: رواي٦م

ٞمف احلدي٨م هذا ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  يٚمٗم٧م ُم٤م ًمٌس اًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًمٜم٤ًمء قم٤مدة أن إمم فم٤مهر شمٌٜم

ٕنٔم٤مر  اًمتل ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م ،اًمٙمٕم٤مب اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٕم٤مل اٟمتٕم٤مل ُمـ سمٞمٜمٝمـ ؿم٤مع ُم٤م ذًمؽ وُمـ ،إًمٞمٝمـ ا

 اظمؽماع ُمـ ذًمؽ أصؾ وًمٕمؾ ،اعمٌم قمٜمد صقِت٤م فمٝمقر ًمٞمِمتد ،سم٤محلديد أؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ شمٜمٕمؾ

 .اعمًتٕم٤من واهلل ،ذًمؽ ذم اهلل يت٘ملم أن اعمًٚمامت ومٕمغم ،احلدي٨م هذا يِمػم يمام ،اًمٞمٝمقد

 .(373/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعايل افؽعب فبس حؽؿ

ة ًم٧ًٌم ُم٤م إذا :اًم١ًمال  احلٙمؿ؟ وُم٤م ،ذًمؽ هل٤م جيقز ،احلذاء ذم قم٤مًمٞم٤مً  يمٕم٤ٌمً  اعمرأ

ـّ  ،اًمٞمٝمقدي٤مت ُمـ هذا وأصؾ ،اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف جيقز ٓ :اجلقاب  ىمديامً  يم

 ومٚمٙمل ،قمِمٞم٘مٝم٤م ومٞمف يٙمقن اًمذي اعمجتٛمع حتي أن ُمٜمٝمـ اًمقاطمدة أرادت إذا ،اإلؾمالم ىمٌؾ

 اًمٜمٕمؾ إمم هذا حتقل اًمزُمـ ُمع صمؿ ،ىؽُمَ ومَ  ـمقيٚم٦م ومتّمٌح ،اًمٕم٤مزم اًم٘مٌ٘م٤مب ُمـ ٤مً ٟمققم شمٚمٌس يراه٤م

 .اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ومٞمف

 اظمؽمع ذًمؽ أضمؾ وُمـ ،وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ ُمِمٞمتٝم٤م شمتٖمػم اعمرأة دمٕمؾ اًمٜمٕمؾ أن: ىمٚمٜم٤م

 ذو ٟمٕمالً  شمٚمٌس أن اعمٚمتزُم٦م اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة يٜمٌٖمل ٓ ،اًمٜمٕم٤مل ُمـ اًمٜمقع هذا واًمٙمٗم٤مر ٤مقً  اًمٗمُ 

طمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ؾمٞمام ٓ ،قم٤مزم يمٕم٥م  ُم٤م إذا رأؾمٝم٤م أم قمغم ووىمققمٝم٤م إليذائٝم٤م ٤مً ؾمٌٌ يٙمقن ٕا

 .ؾم٥ٌم ٕدٟمك اًمٓمريؼ ذم شمٕمثرت

  (.:. 28: 28/  1/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادق؟ ظـد صقتاً  خيرج افذي احلذاء بؾباس ادرأة تلثؿ هؾ

١مال  اعمٌم؟ دقمٜم صقشم٤مً  خيرج اًمذي ،احلذاء سمٚم٤ٌمس اعمرأة شم٠مثؿ هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اًًم

 يِمٌٝمف ُم٤م أو ،سم٤محلديد اعمحددة ٤مبٕمَ اًمٙمِ  ذات إطمذي٦م إن ،ٓ ويمٞمػ :اجلقاب

 سم٠مؾمٚمقب ىمرآين ًمٜمص حت٘مٞمؼ أو شمٓمٌٞمؼ هذا ،اعمٌم أثٜم٤مء ذم صدا هل٤م اًمتل اعمٕم٤مدن ُمـ

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،آظمر سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

: وهل اعمخٗمٞم٦م اخلالظمؾ سمٓمري٘م٦م ًمٞمس ٤مًمػخُي  اًم٘مرآين اًمٜمص هذا اًمٞمقم أصٌح

 ،اخلالظمؾ ـمري٘م٦م ذم ًمٞمس اًمٞمقم ٓمٌؼشمُ  أي٦م هذه ،اًم٤ًمىملم أؾم٤مور شمٕمرومقهن٤م ظمالظمؾ

 إرضمؾ رضب وإٟمام ،اخلالظمؾ صقت ًمتًٛمٞمع :اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤مٕرضمؾ واًميب

 يمام واعمحددة ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٓم٤مسمٕم٦م اًمٙمٕم٤مب ذات اًمٜمٕم٤مل وهذه ،اًمٜمٕم٤مل رضب سمتًٛمٞمع

 اعمدٟمٞم٦م ٧مىمّ رَ وشمَ  إُمر شمٓمقر ًمٙمـ ،احلٞمقاٟم٤مت ًمٌٕمض احلديد أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ،ىمٚمٜم٤م

 يٙمقن واحلديد ،اًمٚمٓمٞمػ سم٤مجلٜمس يًٛمقٟمف عمـ احلديد ومقوٕمقا  ،اًمٗم٤مضمرة إورسمٞم٦م

 .ٟمٕمؿ أي إث٘م٤مل حتٛمؾ اًمتل ًمٚمدواب

 ُمِمٞم٦م ُمِمٞمتٝم٤م شمٙمقن وأن ،ٟمٔمره٤م ختٗمض أن اعمرأة قمغم ،جيقز ٓ: اخلالص٦م ومٝمذا

 أداب قمـ ضمداً  ضمداً  ٕمدٟم٤مسمَ : يٕمٜمل اهلل وؾمٌح٤من ،وإن٤مة ،واخلٗم٧م اخلٗمض ومٞمٝم٤م

 طم٘م٘مٜم٤م ُم٤م إذا مج٤مقم٦م ي٤م ،اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ٟمح٘مؼ وأن ٟمزقمؿ ٟمريد وٟمحـ ،اإلؾمالُمٞم٦م

ٟم٤م ذم طم٤مراشمٜم٤م ذم سمٞمقشمٜم٤م ذم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع  وذم ،ُمدٟمٜم٤م ذم ٟمح٘م٘مف أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م ،ىمرا

 .دوًمٜم٤م وذم قمقاصٛمٜم٤م

 أقمٜمل ٟمحـ ٟم٤ًمءٟم٤م وٟمحـ ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ،ريمِّ ذَ أُ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه اًمًٜم٦م

 قمـ يمٌػم طمد إمم سمٕمٞمدات اًمٞمقم ٟم٤ًمءٟم٤م ،واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ٟمتٛمًؽ أنٜم٤م ٟمزقمؿ اًمذيـ

 .اًمٜمٌقي اعمٜمٝم٩م: أي اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ

 هذا دةٌِّ ٕمَ ُمُ  شمٙمـ مل يقُمئذٍ  اًمٓمرق سم٠من قمٚمامً  ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمرأة ذًمؽ ُمـ

٤مِب٤م صمقِب٤م ًمٞمٙم٤مد طمتك ،اجلدار ُمع هل ومتٌم ،ًمٚمرضم٤مل اًمٓمريؼ صدر شمدع يم٤مٟم٧م ،اًمتٕمٌٞمد  وضمٚم

 ـملم قمـ قم٤ٌمرة وإٟمام ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٞمقم يمجدرٟم٤م ُم٤مًم٦ًم ًمٞم٧ًم يقُمئذ اجلدر ٕن سم٤مجلدار: يتٕمٚمؼ
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 .اًمٓمريؼ ضم٤مٟم٥م اًمٓمريؼ طم٤موم٦م شم٠مظمذ ومٝمل ،ذًمؽ وٟمحق وظمِم٥م

ة اًمٞمقم  أىمؾ: أىمقل أؿمجع أىمقل أن جيقز ُم٤م ،أؿمجع: أىمقل ُم٤مذا اهلل ؿم٤مء ُم٤م اعمرأ

 وٓ واًمرضم٤مل اًمِم٤ٌمب سملم وشمدظمؾ ،اًمٓمريؼ صدر شمًتٚمؿ وم٢مهن٤م ،اًمرضم٤مل ُمـ طمٞم٤مءً 

 ذات اعمرأة هذه ،وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اًمٓمريؼ ضم٤مٟم٥م شم٠مظمذ أن جي٥م ،جيقز ُم٤م هذا ،شم٤ٌمزم

 احلٞم٤مء»: احلٛمٞمدة اخلّمٚم٦م ِبذه إنّم٤مر ووصٗم٧م ،قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ذيمرِت٤م اًمتل احلٞم٤مء

 .شاإليامن ُمـ احلٞم٤مء» .شيمٚمف ظمػم

 يمـ شاًمديـ ذم يتٗم٘مٝمـ أن طمٞم٤مءهـ يٛمٜمٕمٝمـ مل ،إنّم٤مر ٟم٤ًمء اهلل رطمؿ»: ىم٤مًم٧م

 ؼٚمِّ ـمُ  اًمٞمقم ،طمٞم٤مء قمٜمدهـ يم٤من ُم٤م اًمديـ ذم ذًمؽ ُمع ،ووىم٤مر طمٞم٤مء وذات طمِمٛم٦م ذات

 وأن ،يّمٚمحٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل ،ُمٜمٝمـ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٜم٤ًمء صدور ُمـ احلٞم٤مء

 .رؿمدٟم٤م ويٚمٝمٛمٜم٤م وأوٓدٟم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م يّمٚمح

  (21: 19: 13/   192/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؿديامً  اخلؾخال مؼام يؼقم صقتاً  يصدر افذي احلذاء فبس حؽؿ

 .ىمديامً  اخلٚمخ٤مل ُم٘م٤مم ي٘مقم صقشم٤مً  يّمدر اًمذي احلذاء ًمٌس :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

  (22: 42: 28/ 247/واًمٜمقر اهلدى)





 احمللل الريب حكم

 للهساء
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 وجقاهبا ادحؾؼ افذهب حتريؿ حقل صبفات

 ىم٤مُم٧م ًمِمٌٝم٤مت إطم٤مدي٨م ِبذه اًمٕمٛمؾ قمـ أقمروقا  قمٚمامء ُمـ يمثػما  أن واقمٚمؿ

 هلؿ شمًقغ طمج٩م أهن٤م قمغم ِب٤م يتٛمًٙمقن ُمٜمٝمؿ يمثػمون يزال وٓ أدًم٦م فمٜمقه٤م ًمدُّيؿ

 قمٚمٞمٝم٤م واًمرد اًمِمٌٝم٤مت شمٚمؽ طمٙم٤مي٦م ُمـ سمد ٓ أنف رأج٧م وًمذًمؽ إطم٤مدي٨م هذه شمرك

 خم٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع سمٓمرق قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ ِب٤م يٖمؽم ٓ يمل

 :وم٠مىمقل سمٞمٜم٦م أو طمج٦م سمدون اعمحٙمٛم٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 ورده٤م ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م قمغم اإلمج٤مع دقمقى

 :وضمقه ُمـ ُمردود وهذا ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ ادقمك -1

 :اًمّمحٞمح اإلمج٤مع

 ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مٚمف وإن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اإلمج٤مع صح٦م إصم٤ٌمت يٛمٙمـ ٓ أنف :إول

 أؿم٤مر يم٠منف هذا وًمٙمـش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ُمثؾ وهمػمه 124/  4ش ؾمٜمٜمف»

 قمغم اإلمج٤مع ٟم٘مؾ وم٘مد: »اًمذه٥م ظم٤مشمؿ سمح٨م ذم 262/  12: ىم٤مل طملم صمٌقشمف ًمٕمدم

 يدقمل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ ٕنف وذًمؽ اإلمج٤مع هذا يٌٓمؾ ُم٤م ىمري٤ٌم وي٠ميتش ًمٚمٜم٤ًمء إسم٤مطمتف

 ومْمال شمّمقره يٛمٙمـ ٓ مم٤م اإلمج٤مع هذا وهمػم سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ ُمٕمٚمقم إمج٤مع أنف

 وُم٤م] يم٤مذب ومٝمق اإلمج٤مع ادقمك ُمـ: »قمٜمف اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وهلذا وىمققمف قمـ

 ش.اظمتٚمٗمقا  اًمٜم٤مس ًمٕمؾ[ يدريف؟

 .392 صش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواه

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمع ُمقوٕمف هذا ًمٞمس اخلٓمػم اعمقوقع هذا ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ

: ُمثؾ! ىمٌٚمٝمؿ ُمـ ُم١مًمٗمقه٤م ي٘مٚمد ٓ اًمتل اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ يمت٥م سمٕمض اًمتح٘مٞمؼ

 ًمٚمِمقيم٤مينش اًمٗمحقل إرؿم٤مد» و 144 - 128/  4 طمزم ٓسمـش إطمٙم٤مم أصقل»

 .وٟمحقمه٤م
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 صحٞمح ٟم٤مؾم  وضمقد دون صحٞمح طمدي٨م ظمالف قمغم صحٞمح إمج٤مع وضمقد اؾمتح٤مًم٦م

٤مت يٛمٙمـ يم٤من ًمق :افثاين  همػم اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم ادقم٤مؤه ًمٙم٤من اجلٛمٚم٦م ذم اإلمج٤مع إصم

ٜم٦م ُمٜم٤مىمض ٕنف صحٞمح  اضمتامع ُمٜمف يٚمزم ٕنف أجْم٤م شمّمقره يٛمٙمـ ٓ مم٤م وهذا اًمّمحٞمح٦م ًمٚم

ُم٦م  اإلمج٤مع هذا وُمثؾش والًم٦م قمغم أُمتل دمتٛمع ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُمًتحٞمؾ وهذا والل قمغم ٕا

 رمحف طمزم سمـ حمٛمد أبق ىم٤مل واًمقاىمع اًمقضمقد ذم ًمف أصؾ وٓ واخلٞم٤مل اًمذهـ ذم ٓإ ًمف وضمقدٓ 

طمٙم٤مم أصقل» ذم شمٕم٤ممم اهلل  طمدي٨م يرد أن أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أضم٤مز وىمد» :72 - 71/  2ش ٕا

ل قمـ صحٞمح  وهذا. ُمٜمًقخ أنف قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ: ىم٤مل ظمالومف قمغم اإلمج٤مع ويٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 :رضوريلم سمره٤مٟمٞملم ًمقضمٝملم ُمتٞم٘مـ وم٤مطمش ظمٓم٠م قمٜمدٟم٤م

 ىمط يٙمـ مل ُمٕمدوم ظمالومف قمغم اإلمج٤مع يٙمقن صحٞمح طمدي٨م ورود أن :أحدمها

 إمم - واهلل - ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمذيمره ُمقضمقد أنف ادقمك ومٛمـ اًمٕم٤ممل ذم هق وٓ

 .أبدا وضمقده

ـُ  إِٟم ٤م: ﴿ىم٤مل ىمد شمٕم٤ممم اهلل أن :وافثاين ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمز  ﴾ حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م اًمذِّ

 سمحٗمٔمف وضمؾ قمز اهلل شمٙمٗمؾ ُم٤م أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ ُمـ يمؾ قمٜمد ومٛمْمٛمقن

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وطمل يمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويمالم ُمًٚمؿ ذًمؽ ذم يِمؽ ٓ أبدا و٤مئع همػم ومٝمق

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿ ٓ   ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى قَم  يمٚمٝم٤م إُم٦م سم٢ممج٤مع ذيمر واًمقطمل﴾ ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 وضمؾ قمز شمٕم٤ممم اهلل سمحٗمظ حمٗمقظ اًمًالم قمٚمٞمف ومٙمالُمف سم٤مًمٜمص حمٗمقظ واًمذيمر

 اًم٘م٤مئؾ هذا ادقمك اًمذي احلدي٨م هذا يم٤من ومٚمق ذًمؽ ُمـ سمد ٓ إًمٞمٜم٤م يمٚمف ُمٜم٘مقل رضورة

 ومل و٤مع ىمد قمٚمٞمف اشمٗم٘مقا  اًمذي ٟم٤مؾمخف ًمٙم٤من ذيمر يمام ُمٜمًقخ وأنف شمريمف قمغم جمٛمع أنف

 يمثػم ًمً٘مط ذًمؽ يم٤من وًمق يمٚمف ًمٚمذيمر طم٤مومظ أنف ذم وضمؾ قمز هلل شمٙمذي٥م وهذا حيٗمظ

 طمج٦م ذم ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ أبٓمؾ وىمد رسمف قمـ اًمًالم قمٚمٞمف سمٚمغ مم٤م

 ش سمٚمٖم٧م؟ هؾ مهللا: »اًمقداع

 إُم٤م ُمٜمًقظملم اًمتالوة صحٞمح٦م وآي٦م صحٞمح طمدي٨م يٙمقن أن ٟمٜمٙمر وًمًٜم٤م: »ىم٤مل

 سمؾ صم٧ٌم ىمد اعمذيمقر اًمٜمً  قمغم آشمٗم٤مق ويٙمقن ُمتٚمقة سمآج٦م وإُم٤م صحٞمح آظمر سمحدي٨م

 قمٜمدٟم٤م أجْم٤م ُمقضمقدا هلام اًمٜم٤مؾم  يٙمقن أن سمد ٓ: ٟم٘مقل أنٜم٤م إٓ قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد هق



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 

 

425 

 وإٟمام ذًمؽ ُمـ سمد ٓ ًمديٜم٤م اًمٜمص ىم٤مئؿ سمٚمٗمٔمف ٟمحقٟم٤م ُمٌٚمٖم٤م قمٜمدٟم٤م حمٗمقفم٤م إًمٞمٜم٤م ُمٜم٘مقٓ

 ًمف اًمٜم٤مؾم  ويٙمقن إًمٞمٜم٤م ُمٌٚمٖم٤م ُمٜم٘مقٓ حمٗمقفم٤م اعمٜمًقخ يٙمقن أن ومٝمق ُمٜمف ُمٜمٕمٜم٤م اًمذي

 إبد أبد اًمٕم٤ممل ذم وضمقده إمم ؾمٌٞمؾ ٓ قمٜمدٟم٤م سم٤مـمؾ ومٝمذا ًمٗمٔمف إًمٞمٜم٤م يٜم٘مؾ ومل ؾم٘مط ىمد

 وسم٤مهلل قمٜمدٟم٤م واعمٛمتٜمع اعمح٤مل سم٤مب ذم - يم٤مئـ همػم سم٠منف - دظمؾ ىمد اًمٌت٦م ُمٕمدوم ٕنف

 ش.اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم

 ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمٕمف ًمٞمس اًمذي اإلمج٤مع قمغم اًمًٜم٦م شم٘مديؿ

 اإلؾمالم أئٛم٦م يزل ومل: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

. اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ذم اإلمج٤مع وضمٕمؾ اإلمج٤مع قمغم واًمًٜم٦م اًمًٜم٦م قمغم اًمٙمت٤مب شم٘مديؿ قمغم

 .إئٛم٦م واشمٗم٤مق رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ج٦ماحل: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إومم: ـمٌ٘م٤مت واًمٕمٚمؿش: »ُم٤مًمؽ ُمع اظمتالومف يمت٤مب] ذم وىم٤مل 

 ..ش..ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مسم٤م ًمٞمس ومٞمام اإلمج٤مع صمؿ اًمث٤مسمت٦م

 يٕمٜمل يٙمـ ومل: »أمحد اإلُم٤مم ومت٤موى أصقل سمٞم٤من صدد ذم أجْم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 ص٤مطم٥م ىمقل وٓ ىمٞم٤مؾم٤م وٓ رأج٤م وٓ قمٛمال اًمّمحٞمح احلدي٨م قمغم ي٘مدم أمحد اإلُم٤مم

 احلدي٨م قمغم وي٘مدُمقٟمف إمج٤مقم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يًٛمٞمف اًمذي سم٤معمخ٤مًمػ قمٚمٛمف قمدم وٓ

 احلدي٨م قمغم شم٘مديٛمف يًغ ومل اإلمج٤مع هذا ادقمك ُمـ أمحد يمذب وىمد! اًمّمحٞمح

 وؾم٤مئر أمحد اإلُم٤مم قمٜمد أضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وٟمّمقص. .. اًمِم٤مومٕمل ويمذًمؽ اًمث٤مسم٧م

 وًمق سم٤معمخ٤مًمػ اًمٕمٚمؿ قمدم ُمْمٛمقٟمف إمج٤مع شمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مدُمقا  أن ُمـ احلدي٨م أئٛم٦م

 ضمٝمٚمف ي٘مدم أن ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ذم خم٤مًمٗم٤م يٕمٚمؿ مل ُمـ ًمٙمؾ وؾم٤مغ اًمٜمّمقص ًمتٕمٓمٚم٧م ؾم٤مغ

 .(1) شاًمٜمّمقص قمغم سم٤معمخ٤مًمػ

 اًمٜمّمقص قمغم إمج٤مقم٤م زقمٛمقه ُم٤م وم٘مدُمقا  هٜم٤م اًمٌٕمض ومٕمٚمف ُم٤م وهذا :ؿؾت

 :اًمت٤مزم اًمقضمف ذم وسمٞم٤مٟمف ذًمؽ ذم إمج٤مع ٓ أنف ُمع اعمت٘مدُم٦م

                                                           

 .33 - 32/  1: إقمالم (1)
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 ذم اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م وهق اعمزقمقم سم٤مإلمج٤مع يٜم٘مض ُم٤م صم٧ٌم ىمد أنف :افثافث

 سمخط وهق - 1/  35ش طمديثف» ذم ص٤مقمد واسمـ 19935/  72/  11ش اعمّمٜمػ»

 ؾمٛمع أنف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ صحٞمح سمًٜمد 82/  12 طمزم واسمـ قم٤ًميمر اسمـ احل٤مومظ

 .شاًمٚمٝم٥م قمٚمٞمؽ أظمِمك إين اًمذه٥م شمٚمٌز ٓ» :ٓسمٜمتف ي٘مقل هريرة أب٤م

 ىم٤مًم٧م هريرة ٕيب اسمٜم٦م أن آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ 2/  124/  19 قم٤ًميمر اسمـ وروى

 :وم٘م٤مل! اًمذه٥م حيٚمٞمؽ ٓ أب٤مك إن: ي٘مٚمـ يٕمػمين اجلقاري إن: ًمف

 .اًمٚمٝم٥م ُمـ قمكم خيِمك اًمذه٥م حيٚمٞمٜمل ٓ أيب إين: هلـ ىمقزم

/  212/  3 اًمًٜم٦م ذح ذم اًمٌٖمقي وقمٚم٘مف ٟمحقه 19938 اًمرزاق قمٌد ورواه

 ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م ظم٤مشمؿ إسم٤مطم٦م ذيمر أن سمٕمد وم٢مٟمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف وطمٙمك 82

 .شىمقم ذًمؽ ويمره» :ىم٤مل إيمثريـ قمٜمد سمف وحتٚمٞمٝمـ

 ذم ومت٤مُمف 236 ص اعمتـ ذم سمٕمْمف اعمت٘مدم يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 .237 اًمتٕمٚمٞمؼ

 ُمـ إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر اًمذيـ أوئلؽ قمـ اًمٙمراه٦م ُمـ اهلل رمحف اًمٌٖمقي طمٙم٤مه وُم٤م

 ًمألؾمٚمقب شمٌٕم٤م اًمًٚمػ اصٓمالح ذم اعمٕمروف ٕنف اًمتحريٛمٞم٦م اًمٙمراه٦م ومٝمل اًمٕمٚمامء

هَ ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٙمريٛم٦م، أي٤مت ُمـ قمديد ذم اًم٘مرآين قَق  اًْمُٙمْٗمرَ  إًَِمٞمُْٙمؿُ  َويَمر  ًُ  َواًْمُٗم

 ﴾. َواًْمِٕمّْمٞم٤َمنَ 

 :يمت٤ميب ذم اهل٤مُم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذطم٧م يمٜم٧م وىمد

 سمٕمض هٜم٤مك وذيمرت 55 - 48 صش ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير»

 .ومٚمؽماضمع إُمثٚم٦م

 اإلُم٤مم أن اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ سمح٨م ذم شم٘مدم ُم٤م وهق اعمٜم٤مل ىمري٥م آظمر ُمث٤مل أجديٜم٤م وسملم

 ًمٚمتحريؿ اًمٙمراه٦م ومٝمذه ًمٚمرضم٤مل اًمذه٥م ظم٤مشمؿ يمره٤م راهقيف سمـ إؾمح٤مق واإلُم٤مم أمحد

 قمغم اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم إُمر ويمذًمؽ سمف هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ًمتٍميح أجْم٤م

 اًمنمقمٞم٦م اًمٙمراه٦م يٕمٜمل وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمـ يمراهتف أـمٚمؼ ومٛمـ أجْم٤م سحي٦م إدًم٦م ٕن اًمٜم٤ًمء



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 .ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ اًمتحريؿ وهل

 سمٕمث٧م قمٛمر اسمٜم٦م أن 163 ص اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمػمة ذم احلٙمؿ قمٌد اسمـ وذيمر

 وم٠مرؾمؾ أذين ذم أضمٕمٚمٝم٤م طمتك هل٤م سم٠مظم٧م زم شمٌٕم٨م أن رأج٧م إن: ًمف وىم٤مًم٧م سمٚم١مًم١مة إًمٞمف

 ًمؽ سمٕمث٧م أذٟمٞمؽ ذم اجلٛمرشملم ه٤مشملم دمٕمكم أن اؾمتٓمٕم٧م إن: هل٤م ىم٤مل صمؿ إًمٞمٝم٤م

 !هل٤م سم٠مظم٧م

 قم٤مدة حتغم وٓ سمٜمٗمًٝم٤م شم٘مقم ٓ ٕهن٤م سم٤مًمذه٥م حمالة يم٤مٟم٧م اًمٚم١مًم١مة أن اًمٔم٤مهر وُمـ

 اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ ُمًتقطم٤مة وم٢مهن٤مش اجلٛمرشملم: »ًمٗمٔم٦م ذًمؽ وي١ميد ِب٤م إٓ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اإلمج٤مع دقمقى سمٓمالن ومث٧ٌم هٌػمة سمٜم٧م يمحدي٨م اعمت٘مدُم٦م

 وإسمٓم٤مهل٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمً  دقمقى

 أطمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٛمثؾ اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م هذه ٟمً  آظمرون وادقمك -2

 ذيمره٤م وىمد ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهق. ..ش أُمتل إلٟم٤مث واحلرير اًمذه٥م

 واحلرام احلالل يمت٤مب ختري٩م ذم طم٘م٘متف صمؿ 225 - 222/  4 اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٕمكم

 قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة ذوـم٤م ًمٚمٜمً  ٕن سم٤مـمؾ ادقم٤مء وهق 78 رىمؿ اًم٘مرو٤موي ًمألؾمت٤مذ

 يٛمٙمـ ٓ أن وُمٜمٝم٤م اعمٜمًقخ قمـ ُمؽماظمٞم٤م اًمٜم٤مؾم  اخلٓم٤مب يٙمقن أن ُمٜمٝم٤م(1) اًمٕمٚمامء

 احلدي٨م هذا شم٠مظمر يٕمٚمؿ ٓ ومألنف إول أُم٤م هٜم٤م ُمٜمٗمٞم٤من اًمنمـم٤من وهذان سمٞمٜمٝمام اجلٛمع

 .اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م قمـ اعمٌٞمح

 وسملم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمذيمقر احلدي٨م سملم سمًٝمقًم٦م ممٙمـ اجلٛمع ومألن: اًمث٤مين وأُم٤م

 ـمقق هق اًمذي سم٤مًمذه٥م ُم٘مٞمدة وشمٚمؽ ُمٓمٚمؼ احلدي٨م ٕن ذًمؽ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 ومٝمق اعم٘مٓمع اًمذه٥م ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م قمٚمٞمٝمـ اعمحرم هق ومٝمذا طمٚم٘م٦م أو ؾمقار أو

 اعمِم٤مر سم٤مٕطم٤مدي٨م ُم٘مٞمد ُمٓمٚمؼ ومٝمق هلـ اًمذه٥م طمؾ سمحدي٨م اعمراد وهق هلـ اعم٤ٌمح

 .ٟمً  ومال وسم٤مًمت٤مزم شمٕم٤مرض ومال إًمٞمٝم٤م

                                                           

 .آقمت٤ٌمر ُم٘مدُم٦م اٟمٔمر (1)
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 ومٞمام اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م أورد واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  ذم أخػ ممـ أطمدا ٟمر مل وًمذًمؽ

 اًمٗم٘مف ذم اًمرؾمقخ أهؾ إظم٤ٌمر رؾم٤مًم٦م ذم اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أيب يم٤محل٤مومظ ُمٜمًقخ هق

 آقمت٤ٌمر يمت٤مسمف ذم احل٤مزُمل سمٙمر أيب واحل٤مومظ احلدي٨م ذم اعمٜمًقخ سمٛم٘مدار واًمتحدي٨م

 ُم٘مدُم٦م ذم اهلل رمحف اجلقزي اسمـ أؿم٤مر ىمد سمؾ وهمػممه٤م أصم٤مر ُمـ واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  ذم

 هذا ذم أومردت: »وم٘م٤مل إطم٤مدي٨م هذه ٟمً  دقمقى رد إمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مرة رؾم٤مًمتف

 اطمتامل وٓ ًمٜمًخف وضمف ٓ قمام وأقمرو٧م اطمتٛمؾ أو ٟمًخف صح ُم٤م ىمدر اًمٙمت٤مب

 شمٚمؽ وه٤مء ومٚمٞمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب هذا ذم وًمٞمس اًمٜمً  قمٚمٞمف يدقمك سمخؼم ؾمٛمع ومٛمـ

 ش.طمديث٤م وقمنمون أطمد ومٞمف وم٢مذا شمدسمرشمف وىمد اًمدقمقى

 إطم٤مدي٨م ذم اًمقاىمع اًمٜمً  إن: 458/ 3 إقمالم ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل سمؾ

 ش!ؿمٓمره٤م وٓ اًمٌت٦م أطم٤مدي٨م قمنمة يٌٚمغ ٓ إُم٦م قمٚمٞمف أمجٕم٧م اًمذي

 وٕمػ ومث٧ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء ومٞمٝم٤م وًمٞمس ؾم٤مىمٝم٤م صمؿ: ىمٚم٧م

  سمٜمًخٝم٤م؟ اجلزم ومٙمٞمػ ٟمًخٝم٤م اطمتامل ادقم٤مء

 طمدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م سم٘مقًمف اًمٜمٝم٤مي٦م ذم إثػم اسمـ اًمٜمً  دقمقى ًمْمٕمػ أؿم٤مر وىمد

 ش.ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م إسم٤مطم٦م صم٧ٌم ىمد وم٢مٟمف اًمٜمً  ىمٌؾ هذا يم٤من: ىمٞمؾ:»آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر أؾمامء

 .ُمٕمروف هق يمام ًمٚمتٛمريضش ىمٞمؾ: »ًمٗمٔم٦م وم٢من

 اجلقزي اسمـ يمالم طمٙمك أن سمٕمد احلٜمٗمل قمالء سمـ قمكم اًمديـ صدر اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 ادقمك وىمد اهلقى ُمـ ؾمٚمؿ إذا سمّمدىمف اًمٕم٘مؾ يِمٝمد اًمذي هق وهذا: »اًمذيمر أٟمػ

 سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع قمـ ًمٕمجزه إُم٤م وذًمؽ ُمٜمًقظم٦م أهن٤م اًمًٜم٦م ُمـ يمثػم ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم

 ًمتّمحٞمح وإُم٤م اعمٕم٤مرض ذًمؽ سمٌٓمالن قمٚمٛمف ًمٕمدم وإُم٤م يٕم٤مروٝم٤م أنف ئمـ ُم٤م وسملم

 ذًمؽ ذم اًمّمقاب سملم ىمد همػمه ٟمجد وًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف يرد ُم٤م ودومع ُمذهٌف

 .(1) شوالًم٦م قمغم إُم٦م هذه دمتٛمع وٓ حمٗمقظ اًمديـ هذا ٕن

 ٓ اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م هذه أن شمرى وم٠من٧م ذيمره ُم٤م يمؾ ذم اهلل رمحف صدق وًم٘مد

                                                           

 .1/  123 طمٜمٞمٗم٦م أيب عمذه٥م اٟمتّم٤مره ذم اًمديـ أيمٛمؾ اًمِمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم رده ذم يمذا (1)
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 واخل٤مص ظم٤مص٦م وشمٚمؽ قم٤مم ٕنف ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م طمؾ طمدي٨م ُمع ُمٓمٚم٘م٤م شمتٕم٤مرض

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم رضمح اًم٘م٤مقمدة وهلذه إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام اًمٕم٤مم قمغم ُم٘مدم

 أنف ُمع اإلسمؾ حلؿ أيمؾ ُمـ اًمقوقء وضمقب واعمجٛمقع ُمًٚمؿ ذح ذم قمٜمف اهلل ريض

 ٓ أنف اًمٕمٍم هذا ذم اعمتٕم٤معملم سمٕمض فمـ طمتك اجلٛمٝمقر وُمذه٥م سمؾ عمذهٌف خم٤مًمػ

 اًمدُمِم٘مٞم٦م اجلرائد سمٕمض ذم ذًمؽ ٟمنم يمام! اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤ممل ُمٜمف سم٤مًمقوقء ي٘مقل

 .شم٘مري٤ٌم ـه 1386 ؾمٜم٦م

 ذيمر أن سمٕمد 192/  2 اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم ىم٤مل ذيمرٟم٤م وح٤م

 هذه ُمٗمٝمقم يقضمٌف ُم٤م وهذا اجلٛمٚم٦م ذم احلؾ ُمٕمٜم٤مه: »احلؾ وطمدي٨م اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م

 ش.ُمٕم٤مرو٤م هل٤م أضمد ومل إطم٤مدي٨م

 .218 – 217/  2 اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وأىمره

 - احلٜمٗمٞم٦م ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض أن هذه اًمٜمً  دقمقى وٕمػ قمغم يدًمؽ ومم٤م: ىمٚم٧م

 اجلٛمٝمقر قمـ طمٙم٤مه٤م أنف ُمع اًمرو٤م سمٕملم إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر مل - إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م وىمد

 اًمٜمً  إن: »- ومٞمف وومؼ وىمد - سم٘مقًمف ذًمؽ قمغم واطمت٩م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ي٘مٚمدهؿ اًمذيـ

 ُمـ رء يرد ٓ سمحٞم٨م ممٙمٜم٤م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ دام ُم٤م سمف اًم٘مقل إمم يٚمج٠م ٓ

 .إصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مرر ُمـ وهق ومٞمف ري٥م ٓ طمؼ وهذاش إدًم٦م

 ُمٕم٤مرو٤م اًمٜمً  ادقم٤مء إمم رضمع سمؾ اًمديمتقر قمٚمٞمف يًت٘مر مل إؾمػ ُمع وًمٙمٜمف

 اطمتجٜم٤م اًمٜمً  دقمقى دم٤مذسم٤م ح٤م اًمٗمري٘ملم إن: »وم٘م٤مل اًمتحريؿ سم٠مطم٤مدي٨م إظمذ سمذًمؽ

 ي١ميد واًمت٤مري  واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  وشمٕمٞملم اعمذهٌلم سملم ًمٚمؽمضمٞمح اًمت٤مري  ذم اًمٜمٔمر إمم

 ش!. اجلٛمٝمقر ٟمٔمر

. .. ًمٚمامل احل٤مضم٦م أُمس ذم يم٤مٟمقا  اإلؾمالم اسمتداء ذم اًمّمح٤مسم٦م أن ذم ؿمؽ ٓ وم٢مٟمف

 ذم سم٤مًمذه٥م اًمتختؿ ومٙم٤من اعمٝم٤مضمريـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ُمٜم٤مصٗم٦م أُمقاهلؿ إنّم٤مر ىمًؿ وًم٘مد»

 اًمٗمتقطم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم وومتح٧م إج٤مم ُمْم٧م ومٚمام وشمروم٤م سمٓمرا  اًمٗمؽمة شمٚمؽ

 ش!اح٤مٟمع ًمزوال اًمذه٥م ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مب٤مح اًمٕمٞمش رظم٤مء ذم اًمٜم٤مس ص٤مر
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 :وضمقه ُمـ قمٚمٞمف وضمقايب: ىمٚم٧م

 ٟمٔمر سمف يرضمح احل٤مفمر قمـ اعمٌٞمح شم٠مظمر ي١ميد شم٤مرخيٞم٤م ٟمّم٤م يذيمر مل أنف :إول

 اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ اًمٕمٞمش رظم٤مء سمٕمد يم٤مٟم٧م اإلسم٤مطم٦م أن اًمدقمقى جمرد هق وإٟمام اجلٛمٝمقر

 !.قمٚمٞمٝم٤م؟

 ىمد اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ يٙمقن أن ُمٜمٝم٤م ًمزم صح٧م ًمق اًمدقمقى هذه :افثاين

 ُمـ يٗمٝمؿ قم٤مىمؾ ويمؾ قمٚمٞمف شم٘مدم يٙمـ مل إن اًمٜم٤ًمء قمغم طمرم اًمذي اًمقىم٧م ذم ذع

 يم٤من وإذا شم٘مدير أبٕمد قمغم اهلجرة أول ذم أو ُمٙم٦م ذم يٕمٜمل أنف اإلؾمالم اسمتداء ذم: ىمقًمف

 ذم يم٤من إٟمام اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ ٕن اًمدقمقى هذه سمٌٓمالن ٟم٘مٓمع ومٜمحـ يمذًمؽ

 ومم٤م 231/  3 اعمًتدرك شمٚمخٞمص ذم اًمذهٌل احل٤مومظ ذًمؽ قمغم ٟمص يمام إُمر أواظمر

 سمـ اعمًقر قمـ 328/  4 اعمًٜمد ذم وأمحد اًمٚم٤ٌمس ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف ُم٤م ًمف يِمٝمد

 :خمرُم٦م

 ومٝمق أىمٌٞم٦م قمٚمٞمف ىمدُم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٚمٖمٜمل إٟمف! سمٜمل ي٤م: ًمف ىم٤مل خمرُم٦م أب٤مه أن»

 سم٤مًمذه٥م ُمزرر اًمدي٤ٌمج ُمـ ىم٤ٌمء وقمٚمٞمف ومخرج. .. إًمٞمف ومذهٌٜم٤م إًمٞمف سمٜم٤م وم٤مذه٥م ي٘مًٛمٝم٤م

 .إي٤مه وم٠مقمٓم٤مهش ًمؽ ظم٠ٌمتف هذا خمرُم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل

 ٟمص ومٝمذا اهلجرة ُمـ وٟمّمػ ؾمٜملم صمامن سمٕمد وذًمؽ اًمٗمتح قم٤مم خمرُم٦م أؾمٚمؿ وإٟمام

 مل ذًمؽ وًمقٓ شم٘مري٤ٌم وٟمّمػ سمًٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف ىمٌؾ ُم٤م إمم ُم٤ٌمطم٤م يم٤من اًمذه٥م أن قمغم

 .فم٤مهر هق يمام أصح٤مسمف قمغم وزقمف وٓ سم٤مًمذه٥م اعمزرر اًم٘م٤ٌمء ملسو هيلع هللا ىلص يٚمٌس

 ُمٜمف ًمزمش اح٤مٟمع ًمزوال اًمذه٥م ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مب٤مح: »ىمقًمف صح ًمق أنف: اًمث٤مًم٨م

 ُمٜمف ًمزم وُم٤م قم٤ممل ي٘مقًمف ٓ سم٤مـمؾ وهذا أجْم٤م اح٤مٟمع ًمزوال أجْم٤م ًمٚمرضم٤مل اًمذه٥م إسم٤مطم٦م

 .سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ

 .اًمٜم٤ًمء قمغم حتريٛمف قمٚم٦م همػم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ قمٚم٦م ٕن ٓزم همػم هذا: ىم٤مل وم٢من

 ِب٤م أث٧ٌم اًمتل اًمدقمقى هذه سمٛمثؾ إٓ أبدا إصم٤ٌمِت٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ هٞمف؟ ُم٤م: ىمٚمٜم٤م

 !اًمزُم٤من آظمر ذم اًمديمتقر سمف شمٗمرد رأي جمرد إٓ هل وًمٞم٧ًم! أظمتٝم٤م
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 ُمـ اًمتخٚمص حم٤موًمتٝمؿ إٓ وأراء اعمْم٤ميؼ هذه ُمثؾ إمم اًمٜم٤مس سمٕمض يٚمجئ وُم٤م

 هق ومٞمام ومٞم٘مٕمقن وقم٤مداِتؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ عمذهٌٝمؿ عمخ٤مًمٗمتف اًمنمقمل اًمٜمص ُمٕم٤مرو٦م

 - اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض هق يمام - ورؾمقًمف اهلل حلٙمؿ اؾمتًٚمٛمقا  أهنؿ وًمق! ُمٜمف أقمٔمؿ

 .ذًمؽ ُمثؾ ذم ي٘مٕمقا  ومل هلؿ ظمػما  ًمٙم٤من

 ٓ مم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٚمذه٥م اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م سمٜمً  اًم٘مقل أن: اًمٌح٨م وظمالص٦م

 إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع واًمقاضم٥م إصقل ًمٕمٚمؿ خم٤مًمػ هق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 يمام اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم أو اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ سمحٛمؾ وذًمؽ قمٚمٞمٝمـ ًمٚمذه٥م اعمٌٞمح٦م

 قمٚمٞمٝمـ حيرم يمام ُمٜمف اعمحٚمؼ إٓ اًمٜم٤ًمء قمغم طمالل يمٚمف اًمذه٥م أن ُمٜمف ويٜمت٩م ذطمٜم٤م

 وأدار اًمديمتقر ومٝمٛمف ح٤م ظمالوم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمً  ومال اشمٗم٤مىم٤م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م أواين اؾمتٕمامل

 واهلل. اعمزقمقُم٦م اعمٕم٤مرو٦م ذم اًم٤ًمسمؼ يمالُمف سمف يٜمٌئؽ يمام قمٚمٞمف يمت٤مسمف ذم سمحثف يمؾ

 .ؾمقاه رب ٓ اهل٤مدي

 .قمٜمٝم٤م واجلقاب ُمٌٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م رد

 ُمـ اعمحٚمؼ إسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م أظمرى سم٠مطم٤مدي٨م إطم٤مدي٨م هذه سمٕمْمٝمؿ يرد وىمد -3

 :وسمٞم٤مٟمف طمتام اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤من هذا أن واجلقاب اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م

 يٙمقن ٓ واًمتحريؿ اًمتحٚمٞمؾ حيتٛمؾ مم٤م اًمٌمء قمـ اًمٜمٝمل أن سمداه٦م اعمٕمٚمقم ُمـ أن

 عمٜمٓمقق سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٞمف طمٞمٜمئذ ِب٤م وم٤مًمتٛمًؽ سم٤مإلسم٤مطم٦م ُمًٌقىم٤م يٙمقن أن سمٕمد إٓ

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اعمٜمّمٗملم إمم هذا ي٘مرب ومم٤م اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ِب٤م ي٠مظمذ ومٚمؿ ذًمؽ وُمع أجْم٤م اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م إسم٤مطم٦م ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد

 ىمٌؾ يم٤مٟم٧م أهن٤م إمم ذهٌقا  سمؾ سمٕمْمٝم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد اعمحرُم٦م اًمٜمّمقص عمجلء

 ومرق وٓ ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ ًمٚمذه٥م اعمٌٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ٟمحـ ٟم٘مقل ويمذًمؽ 1اًمتحريؿ

 !ُمتالقم٥م أو ُمتٜم٤مىمض ومٝمق وشمٚمؽ هذه سملم ومرق وُمـ اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م أهن٤م

 ورده اًمزيم٤مة ي١مد مل سمٛمـ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م شم٘مٞمٞمد

 ُمـ طمؼ ذم هق إٟمام اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمقارد اًمققمٞمد سم٠من سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب -4
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 سمـ قمٛمرو سمحدي٨م قمٚمٞمف واؾمتدل أداه٤م ُمـ دون احلكم شمٚمؽ زيم٤مة ي١مدي ٓ

 يد وذم هل٤م اسمٜم٦م وُمٕمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أت٧م اُمرأة أن ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م

: ىم٤مًم٧مش هذا؟ زيم٤مة أتٕمٓملم: »هل٤م وم٘م٤مل ذه٥م ُمـ همٚمٞمٔمت٤من ؾمقاران أي ُمًٙمت٤من اسمٜمتٝم٤م

 ومخٚمٕمتٝمام: ىم٤مل!ش ٟم٤مر؟ ُمـ ؾمقاريـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ِبام اهلل يًقرك أن أجنك: »ىم٤مل ٓ

 .وًمرؾمقًمف قمز هلل مه٤م: وىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وم٠مخ٘متٝمام

 رىمؿ إُمقال ذم قمٌٞمد وأبق 343/  1 واًمٜم٤ًمئل 244/  1 داود أبق أظمرضمف

 ذم ًمف اجلقزي اسمـ وشمْمٕمٞمػ 1/  65 اعمٚم٘مـ اسمـ وصححف طمًـ وإؾمٜم٤مده 1262

 .قمٚمٞمف ُمردود 1/  197/  6 اًمتح٘مٞمؼ

 صمؿ ُمقصقٓ سمف ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ 1/  5 ق اًمٙمؼمى اًمًٜمـ ذم اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ش.سم٤مًمّمقاب أومم اعمقصقل:  »وىم٤مل ُمرؾمال قمٜمف رواه

 هذه ذم يٜمٙمر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن ضمدا وٕمٞمػ اؾمتدٓل هذا إن :اجلقابو

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م سمخالف زيم٤مِتام إظمراج قمدم أنٙمر وإٟمام اًمًقاريـ ًمٌس اًم٘مّم٦م

 ذم يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م هذه أن واًمٔم٤مهر قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إلجي٤مب يتٕمرض ومل اًمٚمٌس أنٙمر وم٢مٟمف

 يمام طمرُمٝم٤م صمؿ أوٓ قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة وم٠موضم٥م ًمتحريٛمٝم٤م شمدرج ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٠منف اإلسم٤مطم٦م وىم٧م

: ُمرومققم٤م هريرة أيب رواي٦م ُمـ إول احلدي٨م ؾمٞمام وٓ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م سيح هق

 ٓ وم٢مٟمف إًم . ..ش ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م ُمـ»

 .زيم٤مِت٤م إظمراج ًمٕمدم ٓ ُمٕمف ىمرن وُم٤م اًمتحٚمٞمؼ ًمٜمٗمس اًمتحريؿ أن ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م يدل

 أشمٞم٦م قم٤مئِم٦م ىمّم٦م وُمثٚمٝم٤م احلكم قمغم اًمزيم٤مة وضمقب أوم٤مدت اًم٘مّم٦م هذه أن واحلؼ

شمٞمؿ زيم٤مة ذم  وضمقب قمغم سمؾ آؾمتٕمامل حتريؿ قمغم شمدل ٓ وشمٚمؽ ومٝمذه اًمٗمْم٦م ظمقا

 اًمذه٥م حتريؿ وم٠مظمذٟم٤م أظمرى أدًم٦م ُمـ ي١مظمذ وقمٙمًف وم٤مًمتحريؿ اعمًتٕمٛمؾ زيم٤مة

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٗمْم٦م إسم٤مطم٦م وأظمذٟم٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝمـ اعمحٚمؼ

 .وهمػمه٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر قم٤مئِم٦م طمدي٨م وُمـ اعمت٘مدم

 ومٞمف يٜمص مل ٕنف اعمٜمذري ذيمره ُم٤م قمغم ومٞمف طمج٦م ٓ احلدي٨م هذا أن اًم٘مقل ومجٚم٦م
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 وشمٚمؽ ُمٗمّمؾ إٟمف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ طمتك زيم٤مشمف ي١مد مل ٕنف يم٤من إٟمام اًمًقار حتريؿ قمغم

 وضمقب أوم٤مدت قملم واىمٕم٦م هل وإٟمام اعمٗمّمؾ قمغم اعمجٛمؾ ومٞمحٛمؾ جمٛمٚم٦م إطم٤مدي٨م

 .اًمتحريؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م أوم٤مدشمف ُم٤م يٕم٤مرض ومال احلكم زيم٤مة

 قمٜمف واجلقاب ًمألطم٤مدي٨م آظمر شم٘مٞمٞمد

 ذم هق إٟمام اعمذيمقر اًمققمٞمد إن: وم٘م٤مل آظمر سمجقاب أجْم٤م اًمٌٕمض هذا وأضم٤مب -5

 طمراش سمـ رسمٕمل قمـ داود وأبق اًمٜم٤ًمئل رواه سمام واؾمتدل وأفمٝمرشمف سمف شمزيٜم٧م ُمـ طمؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن حلذيٗم٦م أظم٧م قمـ اُمرأتف قمـ

ة ُمٜمٙمـ ًمٞمس إٟمف أُم٤م سمف؟ حتٚملم ُم٤م اًمٗمْم٦م ذم ًمٙمـ أُم٤م! اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م: »ىم٤مل  اُمرأ

 ش.سمف قمذسم٧م إٓ شمٔمٝمره ذه٤ٌم شمتحغم

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

 جمٝمقًم٦م وهل رسمٕمل اُمرأة ؾمٜمده ذم وم٢من صمٌقشمف ًمٕمدم أصٚمف ُمـ احلدي٨م رد :إول

 .4423 اعمِمٙم٤مة ذم وٕمٗمتف وًمذًمؽ 83/  12 طمزم اسمـ ىم٤مل يمام

 واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ ًمٙم٤من اإلفمٝم٤مر هل اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق :ثاكقا

 ظم٤مشمؿ سمحرُم٦م ىم٤مئؾ وٓ سمٞمٜمٝمام اًمتٗمريؼ ذم سيح احلدي٨م أن ُمع اًمٕمٚم٦م ذم ٓؿمؽمايمٝمام

 أبق ىم٤مل وهلذا. اإلفمٝم٤مر سمٕمٚم٦م اًمتٛمًؽ سمٓمالن ومث٧ٌم فمٝمقره ُمع اعمرأة قمغم اًمٗمْم٦م

 :اًمًٜمدي احلًـ

 ُمثؾ اًمٗمْم٦م ًمٙمـ سمف واومتخرت فمٝمرت إذا اًمٙمراه٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ شمٔمٝمره»

 طمرُم٦م إلوم٤مدة واًمٙمالم واًمتقسمٞم  اًمت٘مٌٞمح ًمزي٤مدة هذا أن وم٤مًمٔم٤مهر ذًمؽ ذم اًمذه٥م

 ش.وآومتخ٤مر اإلفمٝم٤مر قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ: يٕمٜمل اًمذه٥م

 ومً٘مط وٕمٗمف قمروم٧م وم٘مد وإٓ احلدي٨م صح٦م اومؽماض قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا

 .أصال سمف آؾمتدٓل
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 قمٜمف واجلقاب قم٤مئِم٦م سمٗمٕمؾ إطم٤مدي٨م رد

 ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض ىمقل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه سمف ردت ُم٤م أقمج٥م وُمـ -6

شمٞمؿ شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إن: »احلٜمٗمٞم٦م  اسمـ رآه٤م يمام اًمذه٥م ُمـ اخلقا

 ذم اًمٌخ٤مري رواه قم٤مئِم٦م قمـ اخلؼم وهذا سمذًمؽ وطمدث حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أظمتٝم٤م

 ش.صحٞمحف

 أن اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف ٕن ٟمٔمر ومٞمف ًمٚمٌخ٤مري إثر هذا قمزو إـمالق: وأىمقل

 إثر هذا أُمر يمذًمؽ وًمٞمس ُمًٜمد صحٞمحف ذم أنف ُمٕمٜم٤مه ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري إمم اًمٕمزو

 اسمـ وصٚمف أنف 271/  12 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وذيمر إؾمٜم٤مد سمدون ُمٕمٚم٘م٤م ذيمره إٟمام وم٢مٟمف

: 48/  8 ؾمٕمد اسمـ وم٘م٤مل طمًـ قمٜمدي وهق ؾمٜمده قمـ وؾمٙم٧م. اًمٓمٌ٘م٤مت ذم ؾمٕمد

 أيب سمـ قمٛمرو قمـ حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد طمدصمٜم٤م: ىمٕمٜم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد أظمؼمٟم٤م

 هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن يزقمٛمقن ٟم٤مؾم٤م إن: ىمٚم٧م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل قمٛمرو

 شمٚمٌس قم٤مئِم٦م رأج٧م ًم٘مد واهلل يمذسمقا : وم٘م٤مل واًمذه٥م اعمٕمّمٗمر: إمحريـ قمـ

 .اًمذه٥م ظمقاشمؿ وشمٚمٌس اعمٕمّمٗمرات

 اعمذه٥م: إمحريـ شمٚمٌس يم٤مٟم٧م: »سمٚمٗمظ اًمٕمزيز قمٌد همػم رواه ًمٙمـ

 أويس أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمر أبق وأظمؼمٟم٤م: أجْم٤م ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف. ش(1)واعمٕمّمٗمر

 ُمـ أطمٗمظ هذا ؾمٚمٞمامن ٕن أصح اإلؾمٜم٤مد وهذا سمف قمٛمرو قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٛمٞم٤من قمـ

 ومال وإٓ ؾمٞم٠ميت ُم٤م وم٤مجلقاب قم٤مئِم٦م قمـ إثر هذا ذم اخل٤مشمؿ ذيمر صم٧ٌم وم٢من. اًمٕمزيز قمٌد

 قمغم ومٝمق ومٞمٝم٤م ًمٚمخ٤مشمؿ ذيمر ٓ - إصح وهل - إظمرى اًمرواي٦م ٕن ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمف طمج٦م

 أظمتٝم٤م سمٜم٤مت حتكم يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن أجْم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ أظمر طمديثٝم٤م ُمثؾ هذا

 ومٝمذا صحٞمح وؾمٜمده 145 ص اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم أمحد رواه. شمزيمٞمف ٓ صمؿ اًمذه٥م

 .اشمٗم٤مىم٤م هلـ ضم٤مئز وهق اعم٘مٓمع اًمذه٥م قمغم حمٛمقل

 اعمٚمحؼ اًمذه٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م شمٚمٌس أن يتّمقر ٓ: »اعمذيمقر ذاك ىم٤مل صمؿ

                                                           

 .سم٤مًمٕمّمٗمر اعمّمٌقغ اًمثقب هق" اعمٕمّمٗمر" و سمف اعمٓمكم سمٛمٕمٜمك سم٤مًمذه٥م اعمٛمقه: أي (1)
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 ش.قمٜمف يٜمٝم٤مه٤م ٓ صمؿ سمٞمتٝم٤م وذم ُمٕمٝم٤م يقم يمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل

 أن اعمت٘مدم إثر ذم ًمٞمس إذ - ُم٘مّمقدة همػم وًمٕمٚمٝم٤م - فم٤مهرة ُمٖم٤مًمٓم٦م هذه: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك شمٚمًٌف رآه٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أن ومٞمف سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف قمٚمؿ قمغم ًمًٌتف قم٤مئِم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلص يدريمف مل اًم٘م٤مؾمؿ ٕن ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد يم٤من إٟمام إي٤مه ًمًٌٝم٤م أن

 ومٝمذا يٌٚمٖمٝم٤م؟ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمف يٜمٝمك أو: »ؾمٌؼ ُم٤م قمغم قمٓمٗم٤م ىم٤مل صمؿ

 ش.ىمٓمٕم٤م ُمًتحٞمؾ

 ُمـ ومٙمؿ ظمالومف اًمقاىمع ٕن ُّيٛمٜم٤م ًمٞمس وهذا ٟمٔمرا  إٓ ذًمؽ ذم اؾمتح٤مًم٦م ٓ: ىمٚم٧م

 صح٦م وًمقٓ قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمغم ظمٗمٞم٧م ٟمٌقي٦م وأىمقال ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜمـ

 ُمـ اإليمث٤مر اًمتٕمٚمٞمؼ هذا يتحٛمؾ وٓ ه٤مهٜم٤م إًمٞمف اعمقُم٠م ىم٤مل يمام ًم٘مٚمٜم٤م قمٜمٝمؿ سمذًمؽ اًمًٜمد

 :ُمٜمٝم٤م ُمث٤مًملم قمغم ومٚمٜم٘متٍم ذًمؽ أُمثٚم٦م

 185 اعم٤ًمئؾ ذم أمحد ىم٤مل يمام إـمٝم٤مر هل إٟمام إىمراء أن شمرى قم٤مئِم٦م أن -1

 ُم٤م شمدرون: »ىم٤مًم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م ضمدا صحٞمح سمًٜمد 96/  2 اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ وروى

 ش.إـمٝم٤مر إىمراء إٟمام إىمراء؟

 .231 ص اهلل قمٌد ٓسمٜمف أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ ذم وٟمحقه

 ُمٜمٝمؿ واًمرضمؾ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل وسمف احلٞمض هق إٟمام اًم٘مرء أن اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وىمد: أىمقل

 أم هذا؟ قم٤مئِم٦م ىمقل أضمؾ ُمـ ًمٚمًٜم٦م ُمقاومؼ أنف ؾمٞمام وٓ ُمذهٌف طميشمف يرد ومٝمؾ

 !هذه؟ ُم٠ًمختٜم٤م ذم ومٕمؾ يمام ذًمؽ ٟمً  قمغم دًمٞمال ىمقهل٤م جيٕمؾ

 ومتخ٤مت يدي ذم ومرأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م -2

: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ًمؽ أتزيـ صٜمٕمتٝمـ: وم٘مٚم٧مش قم٤مئِم٦م؟ ي٤م هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل ورق ُمـ

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ طمًٌؽ هق: »ىم٤مل اهلل ؿم٤مء ُم٤م أو ٓ: ىمٚم٧مش زيم٤مِتـ؟ أت١مديـ»

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح ذط قمغم وإؾمٜم٤مده وهمػمه 244/  1 داود أبق أظمرضمف

 سمف حمت٩م صم٘م٦م قمٓم٤مء سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد هق إؾمٜم٤مده ذم اًمذي قمٓم٤مء سمـ وحمٛمد 19/  6 اًمتخٚمٞمص
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 آظمر رضمال 1/  198/  1 اًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقزي اسمـ وفمٜمف اًمؽمهمٞم٥م ذم يمام اًمّمحٞمحلم ذم

 .إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال ذًمؽ أضمؾ ُمـ احلدي٨م ووٕمػ ومجٝمٚمف

 إمم ذهٌقا  اًمذيـ طمج٦م وهق احلكم قمغم اًمزيم٤مة إجي٤مب ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

 .احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝمؿ إجي٤مسمف

 ُم٤مًمؽ أظمرضمف ُم٤م وهق احلدي٨م هذا يٕم٤مرض ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ورد ىمد إٟمف صمؿ

 سمٜم٤مت شمؾ يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن!ش اخل٤مشمؿ طمدي٨م راوي» حمٛمد اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ 245/  1

 ضمدا صحٞمح ؾمٜمده. اًمزيم٤مة طمٚمٞمٝمـ ُمـ خترج ومال احلكم هلـ طمجره٤م ذم يت٤مُمك أظمٞمٝم٤م

 .أمحد رواي٦م ُمـ ٟمحقه وشم٘مدم

 طم٘مٝم٤م ذم ضم٤مز وم٢مذا (1)حلديثٝم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه

 ُم٠مضمقرة طم٤مل يمؾ قمغم وهل هل شمروه مل همػمه٤م طمدي٨م خت٤مًمػ أن وم٤ٌمٕطمرى ذًمؽ

 يتٛمًؽ أم ًم٘مقهل٤م واعمذه٥م احلدي٨م أجدع اعمخ٤مًمٗم٦م؟ هذه ذم إًمٞمف اعمِم٤مر ي٘مقل ومامذا

 اًمقاضم٥م؟ هق يمام ُم٘مٌقل قمذر سم٠مي قمٜمٝم٤م ُمٕمتذرا ىمقهل٤م ويدع سم٤محلدي٨م

 أنف أو يتّمقر ٓ مم٤م ئمٜمف يم٤من ُم٤م أن ىمٚم٥م ًمف ُمـ ًمٙمؾ فمٝمر وم٘مد طم٤مل يمؾ وقمغم

 إمم اعمًٚمؿ يتٚمٗم٧م ٓ أن ذًمؽ وٓزم اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد أثٌتٜم٤مه ىمد ىمٓمٕم٤م ُمًتحٞمؾ

 ٟٓمتٗم٤مء وصالطم٤م وقمٚمام ومْمال ىم٤مئٚمف ؿم٠من يم٤من ُمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م خي٤مًمػ ىمقل أي

 اًمتٛمًؽ ُمـ ظمٓمتٜم٤م ذم آؾمتٛمرار قمغم شمِمجٕمٜم٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا اًمٕمّمٛم٦م

 ؾمقامه٤م سمام آقمتداد وقمدم واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب

 ِب٤م ًمٚمٕمٛمؾ اعمًٚمٛملم يقومؼ أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم صٜمٕمٜم٤م يمام

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م وسمٙمؾ

                                                           

 اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ" و" إُمقال" و" اعمقـم٠م" اٟمٔمر إجت٤مم ُم٤مل قمـ اًمزيم٤مة إظمراج ُمذهٌٝم٤م ُمـ أن إمم اًمٜمٔمر وأخٗم٧م (1)

 شمزيمٞمف ومٙم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُم٤مًمٜم٤م يم٤من: ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ قمـ" اعمّمٜمػ" ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى. اهلل قمٌد ٓسمٜمف" أمحد

 .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده احلكم إٓ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ءطمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًم 
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سمف ِب٤م قمٛمؾ سمٛمـ ِب٤م اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم إطم٤مدي٨م شمرك  وضمقا

 ِبذه اًمٕمٛمؾ قمـ يتقىمػ ُمـ إًمٞمٝم٤م ويدقمق ِب٤م ويٕمٛمؾ اًمًٜم٦م يٜمٍم ومٞمٛمـ وًمٕمؾ هذا

 هذا أن إطم٦ٌم ه١مٓء ومٚمٞمٕمٚمؿ ِب٤م ىم٤مل اًمًٚمػ ُمـ أطمدا يٕمٚمؿ ٓ أنف سمٕمذر إطم٤مدي٨م

 هق إٟمام شم٘مريره٤م ـمريؼ يٙمقن اًمتل اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم ُم٘مٌقٓ يٙمقن ىمد اًمٕمذر

 يٙمقن أن ظمِمٞم٦م هل٤م شمٓمٛمئـ ٓ طمٞمٜمئذ اًمٜمٗمس ٕن ومح٥ًم وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط

 أُمقرا ي٘مررون اًمذيـ اعمت٠مظمريـ ه١مٓء ُمـ اعمًتٜمٌط يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ ظمٓم٠م آؾمتٜم٤ٌمط

 إمم يٜمٔمروا أن دون شمنميٕمٝم٤م شم٘متيض اعمّمٚمح٦م أن سمدقمقى اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ِب٤م ي٘مؾ مل

 اًمرسم٤م ب ؾمامه اًمذي ًمٚمرسم٤م سمٕمْمٝمؿ إسم٤مطم٦م ُمثؾ أوٓ اًمنمع ًمٜمّمقص ُمقاوم٘متٝم٤م

 هذا ُمـ ًمٞم٧ًم وُم٠ًمختٜم٤م أُم٤م! وٟمحقمه٤م – زقمٛمقا  - اخلػمي واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م آؾمتٝماليمل

 ومال - سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - يٜمًخٝم٤م ُم٤م ي٠مت مل حمٙمٛم٦م سحي٦م ٟمّمقص٤م ومٞمٝم٤م وم٢من اًم٘مٌٞمؾ

 هريرة أيب ؾُمث ِب٤م ىم٤مل ُمـ ذيمرٟم٤م ىمد أنٜم٤م ؾمٞمام وٓ اعمذيمقر ًمٚمٕمذر ِب٤م اًمٕمٛمؾ شمرك جيقز

 همػم هٜم٤مك يٙمقن أن سمد وٓ شم٘مدم يمام وهمػممه٤م اًمدهٚمقي اهلل ووزم قمٜمف اهلل ريض

 أؾمامء سمحٗمظ ًمٜم٤م يتٕمٝمد مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ٟمٕمرومٝمؿ مل إطم٤مدي٨م ِبذه قمٛمؾ ممـ ه١مٓء

ـُ  إِٟم ٤م: ﴿ىم٤مل يمام وم٘مط سمحٗمٔمٝمام شمٕمٝمد وإٟمام ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ ُم٤م سمٜمص قمٛمؾ ُمـ يمؾ  َٟمْح

ًْمٜم٤َم يْمرَ  َٟمز   مل أو سمف ىم٤مل ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ؾمقءا سم٤مًمٜمص اًمٕمٛمؾ ومقضم٥م﴾ حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م اًمذِّ

 .هذه ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًمِم٠من هق يمام ٟمًخف يث٧ٌم مل دام ُم٤م ٟمٕمٚمؿ

 هل٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ًمٚمٕمالُم٦م ـمٞم٦ٌم سمٙمٚمٛم٦م اًمٌح٨م هذا وأظمتؿ

 :465 – 464/  3 اعمقىمٕملم إقمالم ذم: ىم٤مل ومٞمف ٟمحـ سمام يمٌػم ُم٤ًمس

 طمدي٨م قم٤مرض ُمـ قمغم وهمْمٌٝمؿ ٟمٙمػمهؿ يِمتد اًمٓمٞم٥م اًمًٚمػ يم٤من وىمد»

 يم٤من ُمـ يم٤مئٜم٤م اًمٜم٤مس ُمـ أطمد ىمقل أو اؾمتح٤ًمن أو ىمٞم٤مس أو سمرأي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 همػم يًقهمقن وٓ إُمث٤مل ًمف ييب ُمـ قمغم ويٜمٙمرون ذًمؽ وم٤مقمؾ وُّيجرون

 ذم اًمتقىمػ سم٘مٚمقِبؿ خيٓمر وٓ واًمٓم٤مقم٦م سم٤مًمًٛمع واًمتٚم٘مل واًمتًٚمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ًمف آٟم٘مٞم٤مد

 قم٤مُمٚملم يم٤مٟمقا  سمؾ وومالن ومالن ىمقل يقاومؼ أو ىمٞم٤مس أو قمٛمؾ ًمف يِمٝمد طمتك ىمٌقًمف



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ـٍ  يَم٤منَ  َوَُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ١ُْمُِم
ِ
ُ  ىَم٣َم  إَِذا ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َوٓ عم  هَلُؿُ  َيُٙمقنَ  َأنْ  َأُْمراً  َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل 

ةُ  ػَمَ
ـْ  اخْلِ ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال: ﴿شمٕم٤ممم وسم٘مقًمف﴾ َأُْمِرِهؿْ  ُِم  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمامً  َوُي ًْ : شمٕم٤ممم وسم٘مقًمف﴾ شَم

ـْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُأنِْزَل  َُم٤م اشم ٌُِٕمقا ﴿ ـْ  شَمت ٌُِٕمقا  َوٓ َرسمُِّٙمؿْ  ُِم ُرونَ  َُم٤م ىَمٚمِٞمالً  َأْوًمِٞم٤َمءَ  ُدوٟمِفِ  ُِم ﴾ شَمَذيم 

 ويمذا يمذا ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم: ٕطمدهؿ ىمٞمؾ إذا زُم٤من إمم ومدومٕمٜم٤م وأُمث٤مهل٤م

 خم٤مًمٗمتف ذم ًمف طمج٦م سم٤مًم٘م٤مئؾ ضمٝمٚمف وجيٕمؾ احلدي٨م صدر ذم دومٕم٤م هذا؟ ىم٤مل ُمـ: ي٘مقل

 ًمف حيؾ ٓ وأنف اًم٤ٌمـمؾ أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمالم هذا أن ًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف ٟمّمح وًمق سمف اًمٕمٛمؾ وشمرك

 يٕمت٘مد إذ ضمٝمٚمف ذم قمذره ذًمؽ ُمـ وأىمٌح اجلٝمؾ هذا سمٛمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمـ دومع

 يٜمًٌٝمؿ إذ اعمًٚمٛملم سمجامقم٦م فمـ ؾمقء وهذا اًمًٜم٦م شمٚمؽ خم٤مًمٗم٦م قمغم ُمٜمٕم٘مد اإلمج٤مع أن

 هذا دقمقى ذم قمذره ذًمؽ ُمـ وأىمٌح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمغم اشمٗم٤مىمٝمؿ إمم

 قمغم ضمٝمٚمف شم٘مديؿ إمم إُمر ومٕم٤مد سم٤محلدي٨م ىم٤مل سمٛمـ قمٚمٛمف وقمدم ضمٝمٚمف وهق اإلمج٤مع

 ش.اعمًتٕم٤من واهلل. اًمًٜم٦م

 [237 ص اًمزوم٤مف آداب]

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حرمة

 .شذيمقره٤م قمغم طمرام ،أُمتل إلٟم٤مث طمالل واحلرير اًمذه٥م[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ًمتف طمٞم٨م ُمـ وهق [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  سمٕمض ذم اًمتخّمٞمص دظمٚمف ىمد سمؾ قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس د

٦ًٌم وم٤مًمذه٥م ،أضمزائف  ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ ومٝمـ ،يم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م أواين ٓإ طمالل ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم

 ،اعمحرُم٦م اخل٤مص٦م سم٤مٕدًم٦م قمٛمال ،قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ويمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م اًمتحريؿ

ٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم ُمٌلم هق يمام دًمٞمؾ قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ مم٤م ُمٜمًقظم٦م أهن٤م ودقمقى  اًًم

 ،اًمرضم٤مل قمغم حمرم واحلرير اًمذه٥م ويمذًمؽ. اومؽمى وم٘مد هذا ظمالف قمٜمل ٟم٘مؾ وُمـ شاعمٓمٝمرة

 قمٌد وطمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠مُمر ذه٥م ُمـ أنٗم٤م اختذ اًمذي ؾمٕمد سمـ قمرومج٦م حلدي٨م حل٤مضم٦م إٓ

  .سمذًمؽ ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمؽمظمٞمص طمرير ُمـ ىمٛمٞمّم٤م اختذ اًمذي قمقف سـم اًمرمحـ

 .(481/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 فؾـساء ادحؾؼ افذهب فبس حؽؿ

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ًمًٌف طمٙمؿ وُم٤م ؟اعمحٚمؼ اًمذه٥م هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

سمف ُمٕمروف اًم١ًمال هذا: إًم٤ٌمين اًمِمٞم   ُم٤مىمد سمدراؾم٦م قمٜم٤مي٦م هلؿ ُمـ قمٜمد ضمقا

 اجلقاب ضم٤مء وىمد وًمٙمـ ،شاعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: »يمت٤ميب وسمخ٤مص٦م ،أخٗم٧م

 ضمًدا ويٓمقل يٓمقل وم٤مًمٌح٨م وإٓ ،سم٢مجي٤مز وًمق اجلقاب ُمـ ومالسمد اًم١ًمال ضم٤مء وىمد

  ،شاعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: »اًمٙمت٤مب هذا قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ُمـ وم٠مطمٞمُؾ 

 ومٞمام يتٕمّم٥م ُمـ قمغم رد ومٞمٝم٤م ،وسمٞم٤مٟم٤مت ،زي٤مدات ومٞمٝم٤م وم٢من ،اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م وسمخ٤مص٦م

 هٜم٤مك ضم٤مءت ًم٘مد: وم٠مىمقل ،وإضمداد إب٤مء قمٚمٞمف وضمد أو ،اعمذه٥م قمٚمٞمف وضمد

 أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمٙمـ  ،ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م ًمٚمٜم٤ًمء شمٌٞمح وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 وذم  ،اًمٜم٤ًمء قمغم أجًْم٤م حمرًُم٤م اًمذه٥م ُمـ ٟمققًم٤م أن شمٌلم  ،إومم إطم٤مدي٨م هذه شم٘م٤مسمؾ

 قمغم قمتامدآ ٓيٜمٌٖمل أنف قمغم شمدًمٜم٤م صقل،وإ احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد احل٤مًم٦م هذه

 ُمثالً  ،اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ،اعم٘مٞمدة إطم٤مدي٨م قمـ واإلقمراض ،اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 أن ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٌح٨م ُمـ يمؾ سمف يٜمٝم٩م واًمذي اعمِمٝمقر احلدي٨م

 ظمرج يقم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذًمؽ  ،ًمٚمٜم٤ًمء طمالل اًمذه٥م يمؾ  ،اًمذه٥م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل ،طمرير إظمرى وذم ذه٥م يديف إطمدى وذم  ،أصح٤مسمف قمغم

 ومٝمق  ،شمرون يمام احلدي٨م ومٝمذا شإلٟم٤مصمٝم٤م طمٌؾ  ،أُمتل ذيمقر قمغم طمرام هذان: »واًمًالم

 اًمذه٥م يٌٞمح أظمرى ضمٝم٦م وُمـ  ،ُمٓمٚم٘م٤م حترياًم  اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حيرم ضمٝم٦م ُمـ

 يم٤من إذا  ،اعمٓمٚم٘ملم إُمريـ هذيـ قمٜمد ٟم٘مػ أن اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٝمؾ  ،ُمٓمٚم٘م٦م إسم٤مطم٦م ًمٚمٜم٤ًمء

 ُمتٛمًٙملم اعم٘مٞمد اًمٜمص قمـ ٟمٕمرض أن ،رء ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمٞمس ؟ي٘مٞمدمه٤م ُم٤م هٜم٤مك

 هؾ شأُمتل ذيمقر قمغم طمرام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ًمٜمٜمٔمر وأن ،اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٜمص

 أن أضمد  ،اًمًٜم٦م ُمـ أضمده ومٞمام ؟احلرير ويمذًمؽ  ،إُم٦م ذيمقر قمغم ُمٓمٚمً٘م٤م حيرم اًمذه٥م

 ؿمٙمٞم٤م  ،وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد أفمٜمف  ،آظمر وصح٤ميب قمٜمف اهلل ريض قمقف سمـ قمٌداًمرمحـ

 أنف يمام ،طمرير ُمـ ىمٛمٞمًّم٤م يتخذا أن هلام ومرظمص  ،ضمًٛمٝمام ذم طمٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمِمٓمر هذا ذم حتريٛمف اعمذيمقر اًمث٤مين اًمٌمء ذم أظمر شمرظمٞمًّم٤م ،اًمؽمظمٞمص هذا ي٘م٤مسمؾ

 ىمد ويم٤من  ،قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمد سمـ قمرومج٦م طمدي٨م وهق أٓ  ،احلدي٨م ُمـ إول

 إمم ومج٤مء  ،يُمالب سمقىمٕم٦م شمٕمرف ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وىمٕم٦م ذم أنٗمف أرٟم٦ٌم ذه٧ٌم ،أنٗمف أصٞم٥م

 إمم أُمره ومِمٙم٤م قمٚمٞمف وم٠منتـ  ،ومْم٦م ُمـ أي وِرق ُمـ أنًٗم٤م أتخذ يم٤من وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُم٘مٓمقع إنػ يمقن أن يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م ،ذه٥م ُمـ أنًٗم٤م يتخذ سم٠من وم٠مُمره ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يمؾ ،احلٞم٤مة رضورات رء أي وٓذم ،يمالُمف ذم وٓ صحتف ذم ٓيي ذًمؽ ،إرٟم٦ٌم

 أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ  ىم٤مل يمام وضمؾ قمز اهلل نٕ اعمٜمٔمر، ىمٌٞمح أنف إُمر ُم٤مذم

 وُمع ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٤ًمن قمغم  ،اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م طمرم اًمذي وضمؾ قمز وم٤ماهلل ،شم٘مقيؿ

 ُمـ أنًٗم٤م يتخذ أن  ،هذا قمرومج٦م سمـ ًمًٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رظمص وم٘مد ذًمؽ

م أنف ومٞمف وإصؾ ذه٥م ُمـ إنػ سملم اًمٗمرق قمـ اًمٌٕمض يت٤ًمءل وىمد  ،ذه٥م  ،طمرا

 ًمف ورظمص  ،اًمٗمْم٦م ُمـ أنٗمف ؿمٙم٤م ومٚمامذا  ،ُم٤ٌمح ومٞمف وإصؾ ومْم٦م ُمـ إنػ وسملم

  ،اعمٕمدٟملم هذيـ ـمٌٞمٕم٦م إمم يٕمقد ،ذًمؽ ذم اًمن ؟ذه٥م ُمـ أنًٗم٤م يتخذ أن اًمًالم قمٚمٞمف

  ،صدأ ذًمؽ سمٕمد وضِمد  ،إنػ ُمـ خيرج اًمذي اًم٤ًمئؾ ٓىمك إذا  ،اًمٗمْم٦م ومٛمٕمدن

 هذا ص٤مطم٥م ومٞمتير  ،ُيٜمتـ اًمزُمـ ُمع اًمّمدأ ومٝمذا  ،اًمٜمح٤مس ويمّمدأ احلديد يمّمدأ

 ،ٓيّمدأ أنف ،اًمذه٥م ـمٌٞمٕم٦م وم٢من  ،اًمذه٥م سمخالف  ،اًمٗمْم٦م ُمـ أي اًمقرق ُمـ إنػ

 اًمًـ سمؽميمٞم٥م دائام ُّيتٛمقن إؾمٜم٤من أـم٤ٌمء ،إـم٤ٌمء أن اًمٞمقم دمدون وًمذًمؽ ،وُٓيٜمتـ

 أي ُمٜمف حيّمؾ أن دون ،اًمٓمقيؾ اًمزُمـ ُمع ًمٚمٌ٘م٤مء ىم٤مسمؾ أنف ذم ،اًمذه٥م ُمـ اًمّمٜم٤مقمل

 اعمذيمقر اًمتحريؿ أن أذن ومٜمجد ،اعمًتٕم٤مر اًمًـ ذًمؽ سمقاوع يي صدأ أو ،ٟمتـ

 سم٤مًمٜمص ٟمتٛمًؽ أن ومٞمج٥م ،اًم٘مٞمقد سمٕمض ًمف وإٟمام ،إـمالىمف قمغم ًمٞمس ًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمِمٓمر هذا ي٘م٤مسمؾ ،إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مءت اًمتل اًم٘مٞمقد ِبذه صمؿ ،اعمحرم إول

 هذه ُم٤مي٘مٞمد هٜم٤مك ومٝمؾ  ،ًمٚمٜم٤ًمء واًمذه٥م احلرير ملسو هيلع هللا ىلص إسم٤مطمتف وهق احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين

  ،اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمًرا  ٟمجدُ  ُم٤م أول ٟمجد ؟اًمذه٥م ظمّمقص ذم وًمق اإلسم٤مطم٦م

 ًمذه٥م اعمٌٞمح سم٤مإلـمالق وحيت٩م اعمقوقع هذا ذم يٌح٨م ُمـ يمؾ ومٜمجد ذًمؽ وُمع

 ُمـ ٟمقع حتريؿ ُمـ اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ اًمذي هذا قمـ أدري ُم٤م ،يتٖم٤مومؾ أو يٖمٗمؾ ،ًمٚمٜم٤ًمء

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ،اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد ،اًمذه٥م أواين وهق أٓ ،اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م
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  ،ومْم٦م أو ذه٥م آٟمٞم٦م ُمـ ذب أو أيمؾ ُمـ: »ىم٤مل أنف وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل قمـ

 . روايت٤من شضمٝمٜمؿ ٟم٤مرُ  أو ضمٝمٜمؿ ٟم٤مرَ  سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام

  ،اًمرضم٤مل قمغم حمرُم٦م هل يمام حمرُم٦م أو حمرم ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمذه٥م أواين وم٢مذن

 يمام سمٕم٤مُم٦م حمرم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م سمٞمٜمام  ،اًمرضم٤مل ُمع احلٙمؿ هذا ذم اًمٜم٤ًمء وم٤مؿمؽميم٧م

 اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء صمؿ ًمٚمٜم٤ًمء ُم٤ٌمح  ،ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم  ،اعم٘مٞمدات سمٕمض إٓ ؾمٛمٕمتؿ

 قمغم ذًمؽ طمرم إٟم٤مء صقرة ذم يم٤من إذا ًمٚمٜم٤ًمء اعم٤ٌمح اًمذه٥م هذا أن قمغم اًمٕمٚمامء وم٤مشمٗمؼ

 قمغم ُم١مًمٗمف حيت٩م يمت٤مب ذم ٟم٘مرأه أو احلدي٨م هذا ٟمًٛمع ومحٞمٜمام وًمذًمؽ  ،جًْم٤مأ اًمٜم٤ًمء

 يم٤من إذا سمام  ،اإلسم٤مطم٦م هذه ي٘مٞمد احلدي٨م هذا أن ٟمتذيمر أن جي٥م  ،ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م

: ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ،إٟم٤مء صقرة ،صقرشمف ،ؿمٙمٚمف ًمٚمٜم٤ًمء اعم٤ٌمح اًمذه٥م

 ٟمٕمقد طمٞمٜمئذ. ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام ومْم٦م أو ذه٥م إٟم٤مء ذم ذب أو أيمؾ ُمـ

 ُم٤ماًمذي اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ إلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ: ومٜم٘مقل ،اعم٘مٞمد وسملم اعمٓمٚمؼ سملم اجلٛمع ىم٤مقمدة إمم

 ٟمٗمٝمؿ أن سمدأ سم٤مدي ٓيٜمٌٖمل إذن ،ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمذه٥م أواين شمٗم٤مقسم٤مٓ ًٓ أو أؾمتثٜمل؟

 هذا ،اًمذه٥م أواين ومٞمف واًمداظمؾ اًمِم٤مُمؾ اإلـمالق هذا قمغم شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ: »طمدي٨م

 شإلٟم٤مصمٝم٤م  طمؾ: »سمحدي٨م يًتدًمقن وم٤مًمذيـ ذًمؽ وُمع ،قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق ،ىمٞمد أول

 اعمت٘ملم اعمٜمّمٗملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس وهذا  ،إـمالىًم٤م اًم٘مٞمد هذا قمغم ٓيٕمرضمقن

 ومٕمؾ يمام  ،سمف يتٛمًؽ أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م آظمر ىمٞمد هٜم٤مك هؾ ٟم٘مقل صمؿ . اًمٕم٤معملم ًمرب

 آظمرى صقرة ،اًمٜم٤ًمء قمغم حترم أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وم٘مد ،ٟمٕمؿ :اجلقاب إول؟ سم٤مًم٘مٞمد

 يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ ،اًمذه٥م ُمـ آظمر ؿمٙماًل  أو  ،اًمذه٥م ُمـ

 يًقر أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف– سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طمٌٞمٌف

 ُمـ سمحٚم٘م٦م طمٌٞمٌف حيّٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمًقار ومٚمٞمًقره ٟم٤مر ُمـ سمًقار طمٌٞمٞمف

 .شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا   ،ِب٤م ٕمٌقا وم٤مًم، ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م ،ذه٥م ُمـ سمحٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر

 أن ويزقمٛمقن ،شم٠مويٚمف سمٖمػم احلدي٨م هذا يت٠موًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 وزن قمغم يم٤من ُم٤م أن ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم يٕمٚمٛمقن وهؿ ،اًمذيمر اًمقًمد يٕمٜمل ،طمٌٞمٌف ُمٕمٜمك

 ي٘م٤مل أجًْم٤م ،ىمتٞمؾ رضماًل : ُمثال ي٘م٤مل ومٙمام ،وإنثك اًمذيمر يِمٛمؾ ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ومٕمٞمؾ
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422 

ة أجًْم٤م ي٘م٤مل ،ضمريح رضمؾ ي٘م٤مل ويمام  ،ىمتٞمؾ إُمرأة  يِمٛمؾ  ،طمٌٞم٥م يمذًمؽ ،ضمريح إُمرأ

 . احلدي٨م هذا ذم طمٌٞمٌف ًمٗمظ ومٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚملم أطمد هذه احل٤مًم٦م ومٞمج٥م ،وإنثك اًمذيمر

ًٓ  قمٚمٞمف يدل سمام ٟمٗمنه أن وإُم٤م ،وإنثك ًمٚمذيمر ؿم٤مُمؾ ٟمجٕمٚمف أن إُم٤م  ،احلدي٨م مت٤مم أو

 . إظمرى إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر قمٚمٞمف شمدل سمام صمؿ

 اًمذيـ شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م: »هن٤ميتف ذم احلدي٨م هذا

 إمم أجًْم٤م يذهٌقن ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م وُمٜمف ،ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن

 ُمع اًمٗمٝمؿ هذا طمٞمٜمذاك يٚمتئؿ ومٙمٞمػ ،أجًْم٤م اًمرضم٤مل قمغم يمثػمة يم٤مٟم٧م إذا اًمٗمْم٦م حتريؿ

 ٟمٗمس ُمـ اًمدًمٞمؾ هذا شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م: »احلدي٨م هن٤مي٦م

 إٓ ُمٜمٝم٤م ٓي٤ٌمح اًمٗمْم٦م ي٘مقًمقن ٕهنؿ ،قمٜمدهؿ ًمٚمذيمقر ًمٞمس اخلٓم٤مب أن ،احلدي٨م

 خت٤مذسم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمف ي٠مُمر ٨مسمحدي  ،ذًمؽ قمغم ويًتدًمقن اًم٘مٚمٞمؾ اًمٌمء

  ،إؾمٜم٤مده ٓيّمح قمٜمدي احلدي٨م هذا شُمث٘م٤مٓ وٓشمتٛمف: »ىم٤مل أنف إٓ ،وِرق ُمـ ظم٤مشمؿ

  ،ٓجيقز ُمث٘م٤مل ُمـ أيمثر وزٟمف زاد إذا اخل٤مشمؿ أن قمغم سمف يًتدًمقن هؿ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ

: احلدي٨م آظمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚمؼ طمٞمٜمام وم٢مذن ،اًمٗمْم٦م ُمـ يم٤من وًمق طمتك

 ًمٚمٜم٤ًمء ي٘مّمد إٟمام اخلٓم٤مب أن ،احلدي٨م ٟمٗمس ُمـ ىمريٜم٦م ومٝمذه ،شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م أُم٤م»

 أن أطم٥م ُمـ: »اًمٜم٤ًمء ٕوًمٞم٤مء هٜم٤م اخلٓم٤مب أن ٓؿمؽ ،اًمذيمقر وٓي٘مّمد واإلٟم٤مث

 وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل ومحذر ،اًمٌٜم٧م وإُم٤م ،اًمزوضم٦م إُم٤م هٜم٤م احلٌٞم٥م شطمٌٞمٌف يٓمقق

 إمم وٟمٔمرٟم٤م ضم٤مٟم٤ٌم، حلدي٨ما هذا شمريمت٤م وإذا ،اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمٜم٤ًمء حتٚمٞم٦م ُمـ وؾمٚمؿ

 ؾمؿآ ِبذا اعم٘مّمقد أن ي١ميمد ُم٤م ظمػًما أ وضمدٟم٤م اًم٤ٌمب، ذم وردت أظمرى أطم٤مدي٨م

 اسمٜم٦م سمحدي٨م أذيّمر أن أن وطمًٌل ،يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م ،اًمٜم٤ًمء هق طمٌٞم٥م

 ومتًخ٤م إصٌٕمٝم٤م ذم أو يده٤م ذم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م  وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل دظمؾ ،هٌػمة

 قمغم وميِب٤م قمّم٤مة ،صٖمػمة قمّمٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يديف ذم ويم٤من ،ذه٥م ُمـ

 اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م إمم هٌػمة سمٜم٧م ومخرضم٧م ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م هلذا إٟمٙم٤مًرا ،إصٌٕمٝم٤م

 هٌػمة سمٜم٧م طمدي٨م إمم ىمرٟم٤مه إذا ،آظمر سمحدي٨م يمرأذ احلدي٨م، أمتؿ أن وىمٌؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمذه٥م حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن وهل ،ضمًدا قمٔمٞمٛم٦م وم٤مئدة أظمذٟم٤م ،هذا

 أصح٤مسمف ُمـ رضمؾ إصٌع ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد  ،اعمحٚمؼ
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 ٟمحق أو شٟم٤مر ُمـ مجرة: »ًمف وىم٤مل يديف ذم يم٤مٟم٧م قمّم٤مة ذم وميسمف ،ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٜمٝمٞمف  ُم٤ٌمذة ؾمتج٤مبا أن إٓ اًمّمح٤ميب هذا ُمـ يم٤من ومام ،ذًمؽ

 .شسمف اهلل ُم٤مومٕمؾ ٓأدري ومقاهلل: »ىم٤مل أرًو٤م سمف ورُمك اخل٤مشمؿ وم٠مظمذ

 ظم٤مشمؿ قمٚمٞمٝم٤م أنٙمر ،اًمرضمؾ قم٤مُمؾ يمام هٌػمة سمٜم٧م قم٤مُمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هٜم٤م ومٜمجد

 اًمٜم٤ًمء أن قمغم ضمًدا واوح دًمٞمؾ ومٝمذا .اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمرضمؾ  قمغم أنٙمر يمام ،اًمذه٥م

 ًمٚمحدي٨م ضمًدا ىمقي ؿم٤مهد ومٝمذا ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ

 سمٜم٧م طمدي٨م رواي٦م ٟمت٤مسمع ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م ؾمقى سمام اإلسم٤مطم٦م شم٘مٞمد ومٞمف اًمذي  ،اًم٤ًمسمؼ

 اًمٜمٌل جمل ذم ومقضمئ٧م إذ ،قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م قمغم شمدظمؾ ُم٤ميم٤مدت وم٢مهن٤م هٌػمة

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل  ،ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م وم٤مـمٛم٦م يدي ذم يرى سمف وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م: ومٞم٘مقًمقا  اًمٜم٤مس يتحدث أن جنكأ وم٤مـمٛم٦م ي٤م»

 ذم ُمٕمرووم٦م ىمّم٦م ذم ىم٤مل وىمد اسمٜمتف وهل وسمخٝم٤م أي ،ؿمديًدا قمزًُم٤م وقمزُمٝم٤م شٟم٤مر

 وم٘مد ذًمؽ وُمع شُم٤مي١مذُّي٤م وي١مذيٜمل  ،ُم٤ميريٌٝم٤م يريٌٜمل  ،ُمٜمل سمْمٕم٦م وم٤مـمٛم٦م: »اًمّمحٞمح

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام ،قمٜمده٤م ُمـ ظمرج صمؿ  ،ؿمديًدا قمزًُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف قمزُمٝم٤م

 سمٚمغ وح٤م ،وأقمت٘متف قمًٌدا سم٘مٞمٛمتٝم٤م أو ِب٤م أؿمؽمت صمؿ  ،اًمًٚمًٚم٦م هذه وسم٤مقم٦م ذه٧ٌم أن إٓ

 ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمج٤م اًمذي هلل احلٛمد: »وىم٤مل ضمًدا سمذًمؽ ُهَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ ظمؼم

 .شاًمٜم٤مر

 صغم اًمٜمٌل وم٢منش يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »طمدي٨م ي١ميمد صم٤مين سمِمٓمري احلدي٨م ومٝمذا

 ح٤م صمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمٙم٤مر ذم وسم٤مًمغ ،اًمذهٌٞم٦م اًمًٚمًٚم٦م وم٤مـمٛم٦م قمغم أنٙمر وؾمٚمؿ آخفو اهلل

 اًمذي احلٛمدًمٚمف: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمٕمٌد وم٠مقمت٘م٧م سمثٛمٜمٝم٤م وشمّمدىم٧م ُمٜمٝم٤م ختٚمّم٧م

 .شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمّج٤م

 ُمـ ٟمقع ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل وهذا هذاو هذا يمؾ وم٢مذن

 وهق اعمحٚمؼ اًمذه٥م: ذًمؽ صم٤مين  ،اًمذه٥م أواين اًمذه٥م صح٤مئػ: ذًمؽ أول اًمذه٥م

  ،اًم٤ًمقم٦م هذه ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هذا ،اخل٤مشمؿ ،اًمًقار ،اًمٓمقق: أنقاع صمالصم٦م
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 ش.اًمزوم٤مف آداب: »أنٗم٤م اعمذيمقر يمت٤ميب ذم واًمتٗمّمٞمؾ

 (34 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 واؿع أمر وهق افـساء ظذ ادحؾؼ افذهب كحرم ـقػ

 ؟[واىمع أُمر وهق اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ٟمحرم يمٞمػ] :ُمداظمٚم٦م

 هذه ًمٙمـ ىم٤مئٛم٦م، ومٙمرة قمغم سمٜم٤ًمء وأصح٤مسمف أهٚمف ـمًٌٕم٤م يٜمدومع اًمقاىمع هذا :اًمِمٞم 

 سمٕمض ذم: سمٛمٕمٜمك ٓ؟ أو صح اٟمدوم٤مقمٝمؿ، يٜمٕمٙمس ُمٕمٝمؿ اٟمٕمٙم٧ًم ًمق اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٗمٙمرة

 سم٤مًمذه٥م، اًمتختؿ ًمٚمرضم٤مل يٌٞمحقن احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اًمٕمٚمؿ يدقمقن ممـ اعمٍميلم

ـْ  ىُمْؾ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٕمٛمقم ويًتدًمقن مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمر 
ِ
٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  اًم تِل اّلل  ٤ٌَمِت  ًمِِٕم  َواًمٓم ٞمِّ

ـَ  ْزِق  ُِم ـَ  ِهَل  ىُمْؾ  اًمرِّ ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  آَُمٜمُقا  ًمِٚم ِذي  هذا أي٦م، آظمر إمم [32:إقمراف﴾ ]اًمده

 وظم٤مشمؿ قم٤مُم٦م سمّمقرة ًمٚمذه٥م اعمحرُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م شم٠ميت إٟمام حيرُمقهن٤م سمٙمٚمٛم٦م ي٠ميت

 اًمٌح٨م قمٜمدي ُّيؿ ٓ: يٕمٜمل شمّمح، ٓ إُم٤م هذه: ًمؽ ي٘مقًمقا  ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمذه٥م

 سمف، اعم٘مّمقد اًم٘مرآين اًمٜمص ِب٤م ٟمٕم٤مرض أن جيقز ٓ آطم٤مد أطم٤مدي٨م هذه وإٟمام اًمٕمٚمٛمل،

 هذا؟ شمًتحٚمقن ح٤مذا: هلؿ ىمٚم٧م إذا ه١مٓء قمٜم٤م، اًمٖمري٦ٌم اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ُمـ آظمره إمم

 .اجلقاب ِبذا أضم٤مسمقك

ن شم٠مُمؾ  اًمرضم٤مل قمغم طمرام اًمذه٥م ظم٤مشمؿ سم٠من اىمتٜمع أطمدهؿ أن ًمق: اعمث٤مل ُمـ اًمِم٤مهد ٔا

 ٓ أن٧م: وم٢مًذا واوح؟ ومْم٦م، ُمـ ظم٤مشمؿ ؾمٞمتخذ ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ يتخذ ُم٤م وسمدل ؾمٞمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

 اًمقاىمع هذا اٟمٔمر أن٧م آٟمًٗم٤م، شمّمقرت أن٧م يمام همػمه يقضمد وٓ اًمقاىمع هذا أن ًمٚمقاىمع، شمٜمٔمر

 ُمٓم٤مسمؼ همػم يم٤من وإن يمالم، ذم وُم٤م ُم٤ٌمح ومٝمق ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمً٘م٤م يم٤من وم٢من ٓ؟ أم ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ

 ٕن همػمه: جيد ُم٤م قمٛمره: اًمًقري اًمتٕمٌػم ذم همػمه، يقضمد ٓ هذا أن: ىمقًمؽ يٗمٞمد ومامذا ًمٚمنمع

 خم٤مًمػ اًمقاىمع هذا سم٠من اىمتٜمٕم٧م وم٢من اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ اعم٠ًمخ٦م اسمح٨م أن٧م ًمٙمـ حمرم، هذا

 ُمٜمتٝمقن؟ أنتؿ هؾ اخلٛمر، قمٚمٞمٝمؿ طمرم طمٞمٜمام اًمًٚمػ ومٕمؾ يمام قمٜمف، اإلقمراض ومٞمج٥م ًمٚمنمع

 ًمٚمٜم٤ًمء شمريم٧م ُم٤مذا: ُمراًرا هذا ًمٜم٤م ىم٤مًمقا  ُم٤مذا؟ عمجرد اًمٜمّمقص شمرد أن أُم٤م..رب ي٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م: ىم٤مًمقا 

 اًمزيٜم٦م ٓ، اًمزيٜم٦م، ُمـ رء شمريمٜم٤م ُم٤م أنف: آٟمًٗم٤م ُمٜمؽ سمف ؿمٕمرت ُم٤م وهذا فمٜمٝمؿ ذم اًمزيٜم٦م؟ ُمـ
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٤مؤٟم٤م اعمحٚمؼ، همػم ًمٙمـ اًمذه٥م ُمـ ًمٚمٜم٤ًمء ٤مئٜم٤م أن وم٤مًمٗمرق هٙمذا، وًٟم  اًمٜمقع هذا سم٠من اىمتٜمٕمـ ًٟم

ظمرون ومؽميمقه طمرام اًمذه٥م ُمـ  ًمٚمقاىمع: ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م وهٙمذا، سمف ومتٛمًٙمقا  اىمتٜمٕمقا  ُم٤م ؤا

 .خم٤مًمػ هق ُم٤م وُمٜمف ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ هق ُم٤م ُمٜمف اًمقاىمع ٕن

 (22:55:23( /6) ـه1428 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حؽؿ

 ومٞمف؟ إىمقال أصح هل ُم٤م اعمحٚمؼ ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .ىمرأتف ًمٕمٚمؽ اًمزوم٤مف آداب ذم ضم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

ىمقال أصح ٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕا  ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طم

قار طمٌٞمٌف يًقر أن أطم٥م وُمـ ذه٥م، ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف قار ومٚمٞمًقره ٟم٤مر ُمـ سًم  ُمـ سًم

ٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ذه٥م،  اًمٗمْم٦م وهذه ذه٥م، ُمـ سمحٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م طم

ىمقال أصح هذاش ِب٤م اًمٕمٌقا  ِب٤م اًمٕمٌقا  ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا   أن جيقز ٓ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل هق ٕا

 .خي٤مًمػ

 (22:27:55/ (4) راسمغ ومت٤موى)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب فبس حؽؿ

 ؟ُمٜمع ومٞمف هؾ ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس :اًم٤ًمئؾ

 قمٚمٞمف  ىمقًمف وهق ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟمٌل ُمـ وإٟمام ،ُمٜمل وًمٞمس اعمٜمع يمؾ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف ،ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طمٌٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة

ٞمٌف يًقر أن أطم٥م قار طم قره ،ٟم٤مر ُمـ سًم قار ومٚمًٞم  طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سًم

 ش. ِب٤م اًمٕمٌقا  ،ِب٤م اًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م ،ذه٥م ُمـ سمحٚم٘م٦م ٞمحٚم٘مفومٚمٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م

 يمٚمٝم٤م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ،اًمٞمقم اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م ذم ٘مررُمُ  هق ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  :اًم٤ًمئؾ
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 أهنؿ طمٞم٨م ،ُمٓمٚم٘م٤مً  يمذًمؽ ًمٞمس وًمٙمـ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٜم٤ًمء ُم٤ٌمح اًمذه٥م أن قمغم ُمتٗم٘م٦م

 ،مجٞمٕم٤مً  سمٙمٚمٝمؿ اًمٔمـ ٟمحًـ ٟمًتٓمٞمع ومال ،وسمٖمػمه سم٤مًمِمٞم  اًمٔمـ أطمًٜم٤م وإذا ،يتٖم٤مومٚمقن

 اؾمتثٜمقا  ،ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م سم٢مسم٤مطم٦م شم٘مقل اًمتل اعمذاه٥م ٕن :ذًمؽ ي٘مٞمٜم٤مً  يتٖم٤مومؾ سمٕمْمٝمؿ

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ضمٕمؾ اًمت٠مخٞمػ أؾمٚمقب طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝمؿ ،اًمذه٥م أواين ذًمؽ ُمـ

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م ًمٚمٛمرأة جيقز أنف ،اًمٚم٤ٌمس سم٤مب ذم اًم٘مقل يٓمٚم٘مقن طمٞمٜمام يتقرـمقن

 إيمؾ سم٤مب ذم اعمذاه٥م يمت٥م ٟمٗمس ذم ذيمر ُم٤م ومٜمًقا  ،اإلـمالق ِبذا شمقرـمقا 

 .ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام ،ومْم٦م أو ذه٥م ٟمٞم٦مآ ُمـ أيمؾ ُمـ أنف ،واًمنمب

 جيقز ٓ أنف ذم سيح اًمّمحٞمح ٜمصاًم..أن ذم صحٞمح اًمٍميح اًمٜمص هذا :إذاً  

 .اًمٗمْم٦م أواين ذم سمؾ ،اًمذه٥م أواين ذم ي٠ميمٚمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء

 ،أجْم٤مً  إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذاه٥م يٜم٤مذم ،ًمٚمٜم٤ًمء طمالل ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م سم٠من وم٤مًم٘مقل 

 . اعمالطمٔم٦م هذه واوح

 إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن وأريد ،إوم٤موؾ اعمِم٤مي  سمٕمض ذيمرت أن٧م هذا ىمٌؾ :اًمِمٞم 

 سم٠من ُمٕمٜم٤م ي٘مقًمقن ٕهنؿ :ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٜم٤ًمء طمالل اًمذه٥م سم٠من اًم٘مقل ،اخلٓم٠م يٙمٛمـ أجـ

 سمف حيتجقن اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف  سم٘مقًمف يٗمٕمٚمقن ومامذا ،اًمٜم٤ًمء قمغم حمرُم٦م اًمذه٥م أواين

 . احلدي٨م ِبذا حيتجقن شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ ،أُمتل ذيمقر قمغم طمرام هذان» :قمٚمٞمٜم٤م

 ي٘مقًمقن ٕهنؿ :ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٠مظمذوٟمف ٓ هؿ ًمٙمـ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  أي شإلٟم٤مصمٝم٤م ؾ  طمِ » :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء قمغم طمتك حمرُم٦م اًمذه٥م أواين

 ٟمحـ ،اًم٘مْمٞم٦م هذه طمقل يدٟمدٟمقن ٓ ،احلدي٨م ِبذا يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا :إذاً  :اًمِمٞم 

 اًمذه٥م أواين ،ذه٥م يمؾ يِمٛمؾ ،قم٤مم ٟمص ،قم٤مم ٟمص احلدي٨م هذا :ومٜم٘مقل ٟمدٟمدن

 هذا  ذم داظمٚم٦م يمٚمٝم٤م ،اًمذه٥م أـمقاق اًمذه٥م ـمقق اًمذه٥م  ظمقاشمؿ اًمذه٥م أؾم٤موير

 برُض  ،ظم٤مص وٟمص ،قم٤مم ٟمص ضم٤مء إذا هؾ ،وم٘مٝمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمٙمـ ،اًمٕم٤مم اًمٜمص

 اًمٜمص قمـ وأقمرض قمٛمقُمف قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص قمٛمؾ أي ،اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اخل٤مص اًمٜمص

 وًمٙمـ قم٤مم اًمٜمص هذا ي٘م٤مل ،اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس ،اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس أم ،اخل٤مص
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 .سمٙمذا ص  ظُم 

 سمحؾ اًم٘مقل قمدم ذم ُمٕمٜم٤م اؿمؽميمتؿ أنتؿ هلؿ ٟم٘مقل ،ه١مٓء ٟمج٤مدل طمٞمٜمام نٔا ومٜمحـ 

 ؾ  طمِ » ومٕمٚمتؿ ُم٤مذا :إذاً  ،اًمٜم٤ًمء قمغم طمرام اًمذه٥م أواين ىمٚمتؿ طمٞمٜمام ،ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م

 اًمذه٥م وإٓ قمٚمٞمٙمؿ وضمدٟم٤م ومٜمحـ ،اًمذه٥م أواين إٓ شإلٟم٤مصمٝم٤م ؾ  طمِ » ىمٚمتؿ اًمٜمص هذا شإلٟم٤مصمٝم٤م

 اًمذه٥م ُمـ يم٤من ُم٤م أن يمثػمة سم٠مدًم٦م وأتٞمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م ىمد وٟمحـ ،سم٤مًمدًمٞمؾ شمٓم٤مًمٌقٟم٤م أن ًمٙمؿ ،ؼٚمّ حَ اعمُ 

ؿمٞم٤مء هذه وهل ،ؼٚمّ حَ اعمُ   اًمرؾمقل ،اًمذه٥م ـمقق اًمذه٥م ؾمقار اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمثالصم٦م ٕا

٤مء ؾمٞمدة اسمٜمتف قمغم همْم٥م سمؾ ،طمرُمٝم٤م  ذم رأى طمٞمٜمام وم٤مـمٛم٦م وهل ،اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ ،اًمٕم٤معملم ًٟم

 سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٞم٘مقًمقا  ،اًمٜم٤مس يتحدث أن أجنك وم٤مـمٛم٦م ي٤م» :هل٤م وم٘م٤مل ،ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م يده٤م

 ٓإ ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام ،قمٜمده٤م ُمـ وظمرج ،ؿمديداً  قمذُم٤مً  ُمٝم٤مذَ وقمَ  شذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم حمٛمد

 اهلل احلٛمد» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ظمؼمه٤م سمٚمغ ومٚمام ،وأقمت٘متف قمٌد سمثٛمٜمٝم٤م واؿمؽمت ،اًمًٚمًٚم٦م سم٤مقم٧م أن

ٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م شمٓمقق أن يم٤مدت وم٤مـمٛم٦م ومٕمٚم٧م ُم٤مذا ٤محَّ  شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمج٤م اًمذي  ٕن :ٟم٤مر ُمـ سًم

ول احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل ٚمًٚم٦م طمٌٞمٌف ققّ ٓمَ يُ  أن أطم٥م ُمـ» :ٕا ٚمًٚم٦م ومٚمٞمًقره ،ٟم٤مر ُمـ سم  سًم

 سمٌٜم٧م ُمٕمرووم٦م اُمرأة قمغم دظمؾ يم٤من ،وم٤مـمٛم٦م سمٜمتف اًمًالم قمٚمٞمف  ُمٜمف اًم٘مقل هذا وىمٌؾ شذه٥م ُمـ

 ،يده ذم قمّمٞم٦م ذم وميِب٤م ،اًمذه٥م ظم٤مشمؿ أي ،ذه٥م ُمـ ومتؼ صٌٕمٝم٤ما ذم ومقضمد هٌػمة سمٜم٦ما أو

 هٜم٤مك يًٛمٕمٝم٤م ُم٤ممل هٌػمة سمٜم٧م ومٞمًٛمع وم٤مـمٛم٦م قمغم يدظمؾ اًمرؾمقل وإذا وم٤مـمٛم٦م إمم ومذه٧ٌم

 وم٤مـمٛم٦م سم٠من اًمٜم٤مس يتحدث أن أجنكِ » :اًمٙمالم ُمـ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف  اسمٜمتف ًمِمخص

 .ؿمديداً  قمذُم٤مً  قمذُمٝم٤م شٟم٤مر ُمـ ىم٤مل أو ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم

ٞمدة  ٞمٕمٝم٤م ،اًمًٚمًٚم٦م هذه ذائٝم٤م قمـ رتٗمّ يمَ  قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م وم٤مًًم  قمٌد وذاء سٌم

 ٟمج٤م اًمذي اهلل احلٛمد» :وىم٤مل ،همْم٥م يم٤من أن سمٕمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ،هلل قمت٘متفأو رىمٞمؼ

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ـم٤مقم٦م ذم ُم٤م وم٢مذا ،ؼٚمّ حَ اعمُ  اًمذه٥م وإٓ ،اًمذه٥م أواين إٓ شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ» :ٟم٘مقل ٟمحـ :إذاً  

َُم٧ْم ﴿ :يمٛمثؾ ،اخل٤مص٦م واًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٜمّمقص ًمف َٝم٤مشمُُٙمؿْ  قَمٚمَٞمُْٙمؿْ  طُمرِّ  ﴾...َوسمَٜم٤َمشمُُٙمؿْ  أُُم 

٤م ًمَُٙمؿ َوأطُِمؾ  ﴿و ،اظمره وإمم  ضم٤مء ضمداً  ويمثػمة يمثػمة حمرُم٦م أؿمٞم٤مء هٜم٤مك سمٞمٜمام ﴾َذًمُِٙمؿْ  َوَراء ُم 

طم٤مدي٨م ومٝمذه ،أطم٤مدي٨م ذم اًمتحريؿ َُم٧ْم ﴿ :يمذًمؽ ٞمالِت٤مثُم وأ ي٦مٔا شمٚمؽ ختّمص ٕا  طُمرِّ
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مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمٚمَٞمُْٙمؿُ   صّّم وظُم  ،واجلراد اًمًٛمؽ ؾمقى سمام اعمٞمت٦م ّم٧مّّم خُ ومَ  ﴾اخْلِٜمِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمْد 

 .واًمٓمح٤مل اًمٙمٌد ؾمقى سمام اًمدم

 ،اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص ،مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٦م ىم٤مقمدة هذه 

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا  . اًم١ًمال هذا قمغم ضمقا

 ُمث٤مل سمدٟم٤م ـمٞم٥م ،وإواين ؼٚمّ حَ اعمُ  قمـ إُمثٚم٦م ُمـ جمٛمققم٦م يٕمٜمل أظمذٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟طمرام هذا أنف دام ُم٤م جيقز اًمذي ُم٤م

 ذه٥م ُمـ ُمِمط ،ذهٌٞم٦م ؿمٙمٚمف ،ذهٌٞم٦م أزرار ،إزرار جيقز اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤مس أن اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ ،اظمره إمم

 صم٘م٥م وهذا ،سم٤مًمٕمْمق حيٞمط اًمذي هق ؼٚمّ حَ اعمُ  ،٘م٤مً ٚمّ حُمَ  ًمٞمس هذا واحلٚمؼ؟ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يٕمٚمؼ

 اًمٕمْمق طمقل طمٚم٘م٦م يّمٌح حيٞمط اًمذي سم٤معمحٚمؼ اعم٘مّمقد ،ًمؽ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ومٙمٞمػ ،اًمزيٜم٦م ُمـ ٟمٛمط قمغم اقمت٤مدوا اًمٜم٤مس ًمٙمـ ،يمثػمة اًمقؾم٤مئؾ وم٤مًمقؾم٤مئؾ  ،ٟمٕمؿ أي

ة شمتحغم أن شمريد  . سمٙمثػم أيمثر واعم٤ٌمح ،ُمٕملم ٟمقع ُمـ ُمٜمٕم٧م ٕنف :اًمدٟمٞم٤م ظمرسم٧م! اعمرأ

 (22: 52: 36/   536/  واًمٜمقر اهلدى)

  (21: 22: 27/   536/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حؽؿ

 اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ: ًمؽ شاًمزوم٤مف آداب»: يمت٤مب ذم يقضمد! ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜم٤ًمء قمغم وٟمحقه

 . واهلل ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وم٘مط؟ اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ حتريؿ: يٕمٜمل صحٞمح ،صحٞمح احلدي٨م هذا ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ـمقل قمغم ،ٓ :اًمِمٞم 
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ة يد ذم ظم٤مشمؿ أي أو :ُمداظمٚم٦م  . اعمرأ

 . ٜم٘مٝم٤مقمُ  ذم ذه٥م ـمقق أي ،ذه٥م ؾمقار أي ،ذه٥م ظم٤مشمؿ أي :اًمِمٞم 

 . اعمرأة قمغم حتريؿ يمٚمف اًمذه٥م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . يمٚمف ًمٞمس :اًمِمٞم 

  ؿمٞم ؟ ي٤م هل٤م حيؼ اًمذي هق ُم٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 . مر  حَ اعمُ  هذا ـمقق أو ،ؾمقار أو ،ظم٤مشمؿ: هق اًمذي ؼٚمّ حَ اعمُ  اًمذه٥م :اًمِمٞم 

 . اعمحرم هذا :ُمداظمٚم٦م

 . طمالل يمٚمف آظمره إمم ُم٤م ُمِمط ،ؿمٖمالت ،ذهٌٞم٦م زرار ذًمؽ ؾمقى ُم٤م :اًمِمٞم 

  ؟ؾٚمّ حُمَ  :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

م اًمًقار أجْم٤مً  :ُمداظمٚم٦م  . ؿمٞم  ي٤م طمرا

م :اًمِمٞم   . ٟمٕمؿ طمرا

 . واخل٤مشمؿ ،واًمٓمقق ،اًمًقار :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 (22: 39: 22/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼطع دون فؾـساء ادحؾؼ افذهب حرمة

 ًمٌس قمـ هنك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ،قمٜمٝمام اهلل ريَض  قمٛمر سمـ قمٌداًمٚمف قمـ

 .شُم٘مٓمٕم٤مً  إٓ اًمذه٥م

 سملم اًمتٗمريؼ ذم ىمقي دًمٞمؾ هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن واحلؼ[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]
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 ،هلـ إسم٤مطمتف قمغم سمٛمٜمٓمقىمف يدل وم٢مٟمف ،ًمٚمٜم٤ًمء اعم٘مٓمع واًمذه٥م اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 أطم٤مدي٨م سمف سطم٧م ُم٤م وهق ،قمٚمٞمٝمـ اًمذه٥م ُمـ اعم٘مٓمع همػم حتريؿ قمغم وسمٛمٗمٝمقُمف

. اًمّمقاب ُمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد اعم٘مٓمع: اًمذه٥م هلؿ اسم٤مح وأنف اًمرضم٤مل قمغم ومحٚمف ،اًم٤ٌمب

 .ومراضمٕمف شاًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم اعم٤ًمئؾ هذه ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ودمد

 (1/348واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ادحؾؼ؟ بافذهب تؾحؼ افذهب أؿراط هؾ

 اًمٜم٤ًمء: قمغم اًمذه٥م أىمراط حتريؿ ذم صحٞمح٤مً  ٟمّم٤مً  ٟمجد مل أن إمم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ُ  َصغم   ىمقًمف سمٕمٛمقم اعم١ميد إصؾ قمغم ومٞمٌ٘مك  أُم٤م .شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ... » :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

 اؾمتثٜمل يمام احلؾ: ُمـ وُمًتثٜم٤مة ،قمٚمٞمٝمـ حمرُم٦م ومٝمل: اًمذه٥م ُمـ واًمٓمقق اًمًقاران

 .اًمذه٥م سمآنٞم٦م وذِبـ أيمٚمٝمـ ُمٜمف

 .(386/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادحؾؼ؟ افذهب دم يدخالن هؾ ذهباف وحزام اخلؾخال

 اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم يدظمالن هؾ ،ذه٥ماًم وطمزام اخلٚمخ٤مل  :اًم١ًمال

 ٓ يم٤مٟم٧م اًمتل إُمقر ُمـ هذا ٕن ذًمؽ: قمغم يٜمص ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس ٟمّم٤مً   :اًمِمٞم 

 سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل وٟمٔمراً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ًمٙمـ ،اًمٗم٘مر ًمِمدة :إول اًمٕمٝمد ذم وىمققمٝم٤م يتّمقر

 .اجلقاب هق هذا ،أومم

  (22: 12: 39/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)
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 هؾ وباظف حؽؿف ظرف ما بعد زوجتف مـ ادحؾؼ افذهب أخذ

 إثؿ؟ ظؾقف

 وم٠مظمذت اًمزوضم٦م ُمع ومتخ٤مٟم٘م٧م ،اًمذه٥م قمـ إظمقة سمٕمض ؾم٠مخقك :اًم٤ًمئؾ

  ؟اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م اشمٌٕم٧م أن٤م وأ ؿمٞمئ٤مً  أو طم٘مٝم٤م أظمذت هذا يٕمتؼم هؾ ،وسمٕمتف ذهٌٝم٤م

  .اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م اهلل ؿم٤مء إن اشمٌٕم٧م :اًمِمٞم 

  ؟قمكم صمؿإ ذم ُم٤م ،اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م :اًم٤ًمئؾ

 . ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 41: 22/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحؾؼ؟ افذهب دم رأيف ظـ افشقخ تراجع هؾ

 اًمٙمت٥م؟ ذم يمتٌتف رء أي قمـ شمراضمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 أتراضمع؟ ٓ طمتك ُمٕمّمقم أن٤م وهؾ :اًمِمٞم 

 .يمذا قمـ شمراضمع يمذا قمـ شمراضمع اًمِمٞم : ي٘مقل اإلظمقة ُمـ اً يمثػم ؾمٛمٕمٜم٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

١مال هذا :اًمِمٞم  ول اًًم  أقمٓمٞمتؽ وىمد ؾم٠مخ٧م ًمق ًمٙمـ ،ًمف ُم٤مٟمع ٓ: يٕمٜمل ؾم١مال ٕا

 .حمدود ؾم١مال قمـ ؾم٠مختف ًمق ًمٙمـ ،ُمتٕمّم٥م: ُمٕمٜم٤مه يؽماضمع ٓ اًمذي ،اجلقاب

 .ُمٕمٞمٜم٦م ُم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ شمراضمع ًم٘مد شمراضمٕم٧م؟ هؾ أُم٤م ،ٓ أو شمراضمٕم٧م ًمؽ أىمقل أن ممٙمـ :اًمِمٞم 

 وٟمحـ ،ومْم٤مئٚمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ٟمٕمد ،آظمره إمم ...وو ُمٜمل أىمدم ُمٜمل وأؾمٌؼ ُمٜمل أقمٚمؿ هق

 :ىمٞمؾ يمام ِبؿ ٟمتِمٌف

م اًمتِمٌف إن  ُمثٚمٝمؿ شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِمٌٝمقا   ومالح سم٤مًمٙمرا



   اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمءطمٙمؿ اًمذه٥م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ًمف ُم٤مٟمع ومال اإلـمالق ِبذا أُم٤م ،حمدوداً  ؾم١ماًمؽ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ

 ؼ؟ٚمِّ حَ اعمُ  اًمذه٥م زيم٤مة قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .إيامٟم٤مً  ازددت سمؾ ،شمراضمٕم٧م ُم٤م يمذب :اًمِمٞم 

   (22: 25: 21/  192/  واًمٜمقر اهلدى) 

 حؾؼة صبف يشـؽؾ وافذي فؾـسـاء افذهب اشتخدام جيقز هؾ

 آخر بؿعدن كاؿص جـزء إتـامم مع

 إشمـامم ُمع طمٚم٘م٦م ؿمٌف يِمـٙمؾ واًمذي ًمٚمٜمًـ٤مء اًمذه٥م اؾمتخدام جيقز هؾ  :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ومرارا وذًمؽ ُمـتّمال ًمٞمٌ٘مك وهمػمه واًمٜمح٤مس يم٤مًمٗمْم٦م آظمر سمٛمٕمدن ٟم٤مىمص ضمـزء

 ؟اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتـحكم

را ُمرارا اًمٌالد هذه ذم ؾمٛمٕمٜم٤مه اًمًـ١مال هذا : اًمِمٞم   ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمج٥م وشمـٙمرا

 ُمٜمف اًمٔم٤مهر سم٤مًمٖم٤مًم٥م وم٤مًمٕمؼمة أظمرى ذات ظم٤مًمٓمٝم٤م ذات ًمف رء يمؾ أن ًمٖمقي٦م طم٘مٞم٘م٦م

 ومٞمٝم٤م اًمقارد ظمتالفآ قمغم اعمذاه٥م ذم شمٗمّمـٞمٚمٞم٤م واعمٌحقث اعمٕمروف احلٙمؿ ومٛمـثال

 قمـ اح٤مء هذا ظمـرج هؾ ُمرئٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م هذه يمـ٤مٟم٧م وًمق ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ؾم٘مٓم٧م إذا اعمـ٤مء

 إٟمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل أن وم٤معمٕمروف ؟ٓ أم ُمٓمٝمرا  ـم٤مهرا  ُم٤مء يمقٟمف

 ش. رء يٜمجًف ٓ ـمـٝمقر اعمـ٤مء»: ىمقًمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمـ٧ٌم ُم٤م ـهق

 قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م إمم ومٞمـٜمٔمر احلديد ومٞمف خمـٚمقط ومْم٦م ُمـ ُمٕمدن هٜم٤مك يمـ٤من إذا يمذًمؽ

 قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م يمـ٤من وإن اإلسم٤مطمـ٦م ومحٙمٛمف احلديد قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م يم٤من إن سمحٙمٛمف ومٞمٚمحؼ

ه اًمذي وـهق سم٤مًمٗمـْم٦م اًمتـحكم يٌٞمح يمـ٤من ومٛمـ ومٞمف اظمـتٚمٗمقا  ومحٙمٛمف اًمٗمـْم٦م  ومٝمـق ٟمـرا

م ومٝمـق سم٤مًمذـه٥م سم٤مًمٗمـْم٦م اًمتحكم يٚمحؼ يم٤من وُمـ طمـالل  اًمٖمـ٤مًم٥م أن اومؽموٜم٤م ٕنٜم٤م طمرا

 .اًمٗمـْم٦م ـهق إٟمـام اخلٚمٞمط هذا قمغم

 ُم٤ٌمح آظمـر ُمٕمدن ظمـ٤مًمٓمف ذـه٥م هٜم٤مك يم٤من إذا اًمًـ١مال ُمـقوع إمم أن ٟمٜمت٘مؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 يمـ٤من وم٢من اعمٕمدن ُمـ همـػمه٤م ُمع اًمٗمـْم٦م ذم ذيمرٟم٤م يمام اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ئمٝمر سمام وم٤مًمٕمؼمة

 قمٚمٞمف يٖمٚم٥م يمـ٤من وإذا اًمتـحريؿ ومحٙمٛمف ذـه٥م هذا أن وًمٚمٕمـلم ًمٚمٜمـ٤مس يٌدو ومٞمام يٖمـٚم٥م

 ومٚمٕمٚمٙمؿ ؾم١مال أُم٤م واخلـٚمط اعمزج طمٞم٨م ُمـ هذا ُم٤ٌمح ومٝمـق اعم٤ٌمح أظمر اعمٕمدن

را يمـ٤مٟم٧م أو طمـٚم٘م٦م يمـ٤من ؾمقاء ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م قمـ قم٤ٌمرة أنف قمرومتٛمقه  يمـ٤من أو ؾمقا

 اًمذه٥م ُمـ ًمٞمـ٧ًم وصـٚم٦م ومٞمف اًمثـالث احلـٚم٘م٤مت هذه ُمـ طمـٚم٘م٦م أي ذم وم٤مًمًـ١مال ـمقىم٤م

 ىمد أنف يمـام أطمـد يٗمٝمـٛمـ ومال اعمحٚمؼ اًمذه٥م أي اًمرضم٤مل قمغم ومْمـال اًمٜمًـ٤مء قمغم اعمحـرم

 اًمزُمـ ُمع صمؿ ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م حيرم إًم٤ٌمين أن ؾمٜملم سمْمٕم٦م ىمٌؾ أؿمٞمع

 ضمـ٤مء اًمذي اًمذه٥م حيرم أن ًمف يم٤من ُم٤م إًم٤ٌمين أن قمرومقا  اًمٜم٤مس وشمٌٍم واًمرد وإظمذ

 قمغم اًمذه٥م هذا ُمـ ؿمٞمئ٤م طمرم أنف إُمر ذم ُم٤م يمـؾ سم٢مسم٤مطمـتف إطمـ٤مدي٨م ذم اًمتٍميح

 شمـحريؿ قمغم يمٚمٝمـ٤م دُمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمٌت٧م يمثػمة ٕطمـ٤مدي٨م ُمٜمف اشم٤ٌمقم٤م اًمٜمًـ٤مء

 ُمـ رء ذم يم٤من وم٢مذا واًمٓمـقق واًمًقار اخلـ٤مشمؿ إٓ هق وًمٞمـس ًمٚمٜمـ٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 ُمـ وأ ومْم٦م ُمـ هلـ٤م ىمٓمٕم٦م اًمقصٚم٦م هذه ٚم٦موصـ وصال اًمذه٥م ُمـ اعمحٚم٘م٦م إنقاع هذه

 هذا أن ومـروٜم٤م إذا اًمًـ٤مسم٘م٦م اًم٘مـ٤مقمدة قمغم اًمٖمـ٤مًم٥م ـهق ُم٤م يٜمٔمر طمٞمٜمئذ حيٚمف ممـ٤م آظمر رء

 ي٘م٤مل ومامذا آظمر ُمٕمدٟم٤م أو ومْمـ٦م أظمر واًمرسمع ذـه٤ٌم أرسم٤مقمف صمـالصم٦م يم٤من اعمحٚمؼ اإلـم٤مر

 قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ُمـحْم٦م ًمٖمـقي٦م اًم٘مـْمٞم٦م ذـه٥م طمٚم٘م٦م أم ومْم٦م طمٚم٘م٦م أي احلٚم٘م٦م هذه قمـ

 ٟم٦ًٌم ُم٤مداُم٧م ىمـٚمٜم٤م وشمـٗمّمـٞمؾ سمٞم٤من ُمـ آٟمـٗم٤م ىمدُمٜم٤مه ُم٤م إمم رضمـٕمٜم٤م إذا،  آظمر سمٌمء

 اًمذـه٥م وـهق أٓ سم٤مًمٖمـ٤مًم٥م احلٙمؿ اًمذـه٥م ُمـ أىمؾ احلٚم٘م٦م شمٚمؽ ذم ُمقضمـقدة اًمقصؾ

 طمٚم٘م٦م يمـقٟمـٝم٤م قمـ ومخرضم٧م اًمذه٥م ُمـ أيمثر اًمذـه٥م همػم ُمـ اًمقصـؾ أن ومروٜم٤م وإن

 هذه اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًم١ًمال هذا ُمثؾ ُمٕم٤مجل٦م إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل هٙمذا،  ذه٥م ُمـ

 ُمـ طمٚم٘م٦م،  جيـقز ٓ إذن ذه٥م ُمـ طمٚمـ٘م٦م واهلل ٓ ؟ومْمـ٦م ُمـ طمٚم٘م٦م أو ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م

 ُمـ وهٜم٤مك هٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه ـم٤مح٤م آظمر سم١ًمال يذيمرٟم٤م أن إمم يقصـٚمٜم٤م وهذا جيقز إذن ومـْم٦م

 ُمـقصقًم٦م همػم اًمٗمـتح٦م هذه ومتـح٦م ومٞمف يم٤مُمٚم٦م همػم احلٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا وهل أظمرى سمالد

 حيـٞمط ٓ سمًـقار شمـّمقره يٛمٙمـ وهذا ُمٗمتـقطم٦م وم٤محلـٚم٘م٦م ذيمره آٟمٗم٤م شم٘مدم يمٛمـ٤م آظمر سمٛمٕمدن

 هق هؾ ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤مذا أن اٟمٔمروا ؟ذه٥م ُمـ ؾمقار هذا ومٝمؾ ضمـ٤مٟم٥م يمؾ ُمـ سم٤معمـٕمّمؿ



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يٙمـ مل وًمق ؾمقار ومٝمـق اعمٕمـّمؿ سمٖم٤مًم٥م أطم٤مط ٕنف ـمٌٕم٤م سمًقار ًمٞمس أم أوٓ ؾمقار

 يـً٘مط ٓ طمـتك ُمٕمّمؿ سم٠ميمـثر ُمـحٞمٓم٤م يٙمقن أن هذه واحلـ٤مًم٦م سمد ومال ًمًـ٘مط يمذًمؽ

 هذه قمغم يٖمـٚم٥م ُم٤م قمغم إذن وم٤مًمٕمـؼمة اًمذـه٥م ـمقق وذم اًمذه٥م ظمـ٤مشمؿ ذم ٟم٘مقل يمذًمؽ

 أو ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م أنف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ُم٤م صمؿ ًمٚمٖمـ٤مًم٥م وم٤محلـٙمؿ اعمٕمدٟملم ُمـ احلٚم٘م٦م

را  . ىمٚمٞمـال ؿمٞمئ٤م ُمٗمتقطمـ٤م يمـ٤من وًمق ذه٥م ُمـ ـمقىم٤م أو ذه٥م ُمـ ؾمقا

 ؟[أبٞمض ومٞمّمػم يمٞماموي٤م يٕم٤مًم٩م اًمذي اًمذه٥م طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 يمـٞمٛمٞم٤موي٤م ُصٜمع اًمذي اخلـ٤مشمؿ هذا ؾمٌؼ ممــ٤م يٗمٝمـؿ اًمًـ١مال هذا طمـٙمؿ :اًمِمٞم 

 سم٤مًمذه٥م اًمٞمقم ويًٛمـقٟمف أبٞمـض ًمقن إمم اًمذـه٥م ًمقن اًمٓمٌٞمٕمل ًمقٟمف قمـ ومخـرج

 هذا حيـٛمؾ يـزال ٓ ـهق أم ٤ٌمذـه يمقٟمف قمـ اًمٙمـٞمٛمٞم٤موي٦م اعمٕمـ٤مجلـ٦م ِبذه ظمـرج هؾ إبٞمـض

 ًمٕمـؾ سمؾ جيـقز ومال يمـٞمٛمٞم٤موي٤م ًمقن وإن ذـه٥م ظمـ٤مشمؿ ـهق ٟمٕمؿ :اجلقاب ؟طم٘مٞم٘م٦م ؾمؿآ

 شمـحريؿ قمغم طمـتٞم٤ملآ ُمـ ومٞمف ح٤م ًمقٟمـف اًمقاوح ًمٕملما اًمذه٥م ُمـ حتريام أؿمـد هذا

 احلـٙمؿ ذم يٕم٤مًم٩م مل اًمذي اًمٓمٌٞمٕمل واًمذه٥م إٟمـف ي٘م٤مل ُم٤م وم٠مىمؾ اخل٤مشمؿ هذا عمثؾ اًمنمع

 . احلـٙمٞمؿ اًمنمع قمٜمـف ٟمـٝمك ُم٤م إسم٤مطمـ٦م ومٞمف ٕن اًمٓمٌٞمٕمل اًمذه٥م ُمـ أؾمـقأ  وًمٙمـٜمف ؾمقاء

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 وييئاتٌ الشعس قصات





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ىمّم٤مت اًمِمٕمر وهٞمئ٤مشمف 
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 !!صعقرهـ دم (افعايل افسد) ومقضة افـساء

ـْ    َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم
ِ
ـْ  ِصٜمَْٗم٤منِ : »َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهلل  َأْهؾِ  ُِم

٤م، مَلْ  اًمٜم ٤مرِ  ٌََ٘مرِ  يَم٠َمْذَٟم٤مِب  ؾِمٞم٤َمطٌ  َُمَٕمُٝمؿْ  ىَمْقمٌ  َأَرمُهَ سُمقنَ  اًْم ٤مءٌ  اًمٜم ٤مَس، ِِب٤َم َيْيِ ًَ
 يَم٤مؾِمَٞم٤مٌت  َوٟمِ

ـ   َُم٤مِئاَلٌت  ،مُمِٞماَلٌت  قَم٤مِرَي٤مٌت  ٌُ  يَم٠َمؾْمٜمَِٛم٦مِ  ُرُءوؾُمُٝم ٤مِئَٚم٦ِم، ْخ٧ِم اًْم ـَ  َٓ  اْحَ َٓ  اجْلَٜم ٦مَ  َيْدظُمْٚم  َو

ـْ  ًَمُٞمقضَمدُ  ِرحَيَٝم٤م َوإِن   ِرحَيَٝم٤م، جَيِْدنَ  ػَمةِ  ُِم ًِ  .شَويَمَذا يَمَذا َُم
 يٙمؼمن أهنـ قمـ يمٜم٤مي٦م وهق إقمٜم٤مق، ـمقال مج٤مل هل: اًمٌخ٧م  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ح ويم٤من. يٕمٔمٛمٜمٝم٤م رؤوؾمٝمـ  أو قمّم٤مسم٦م أو قمامُم٦م سمٚمػ: سم٘مقهلؿ ذًمؽ يٗمنون اًمنما

 قمغم ؿمٕمقرهـ مجٕمٝمـ سمٛمقو٦م احلدي٨م يٗمن وم٘مد اًمٞمقم أُم٤م اًمرأس، قمغم ٟمحقه٤م

 اًمًد ُمقو٦م» اًمٌٕمض ويًٛمٞمف أيمثر، أو ؿمؼم ٟمّمػ ٟمحق قمٚمٞمف ًمؽمشمٗمع طمتك رؤوؾمٝمـ

شمف ُمـ يمٚمف وذًمؽش! اًمٕم٤مزم  .ِب٤م يٕمتؼم ٓ عمـ ومتٕم٤ًمً  اًمٙمثػمة ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمجزا

 [363 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 فؾؽقاؾره افذهاب حؽؿ

ة قمٜمد اًمتّمٗمٞمػ هذا يم٤من إذا أوًٓ  :اًمِمٞم   ُم٤م.. يًٛمقه٤م اًمتل سمذًمؽ اعمختّم٦م اعمرأ

 يًٛمقه٤م؟

 . يمقاومػمه :ُمداظمٚم٦م

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ُم٤م قمغم ُم٤ًمقمدة ومٞمف ٕنف جيقز: ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا . يمقاومػمه :اًمِمٞم 

 خت٤مًمػ ضمٚمٝم٤م وإٟمام ،يمٚمٝم٤م ٟم٘مقل ٓ ُمٜمٝم٤م يمثػم سمتزيٜم٤مت قمٜمده٤م اًمٜم٤ًمء شمتزيـ ُمٙم٤مٟم٤مً  شمتخذ

 أن ممٙمـ ومٝمذا.. أظمتٝم٤م أو أُمٝم٤م ُمثالً  أو يده٤م ّمٜمعسم و سمٞمتٝم٤م ذم ذًمؽ وُمِٕمَؾ  وم٢مذا ٕم٦م،اًمنمي

 اًمِمٕمر قمغم يقوع أن ُمثالً  ،اًمنمع يٛمٜمٕمف رء أجْم٤مً  هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ،سم٤مجلقاز ٟم٘مقل

 اعمّمٚمٞم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م إذا أهن٤م سمحٞم٨م ،وواىمٗم٤مً  ُمتامؾمٙم٤مً  اًمِمٕمر دمٕمؾ اًمتل اعمقاد سمٕمض

 .ؿمٕمره٤م سم٧مر  ظَم  رأؾمٝم٤م ُمًح٧م إذا أهن٤م فمٜمل وذم ،رأؾمٝم٤م وُمًح٧م
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 اعمًتٝمؽمات ُمـ يٙمـ أن إُم٤م ،اًمٜم٤ًمء ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ أن أقمت٘مد وهلذا 

 .ذقم٤مً  اعمٓمٚمقب اًمقضمف قمغم اًمّمالة سمّمح٦م ي٤ٌمًملم ٓ ممـ أو ،سم٤مًمّمالة

 اًمِمٕمر ىمٚمٜم٤م يمام جيٕمؾ ،ظم٤مص ُم٤مء أو صٌٖم٦م أو اًمزيقت ُمـ رء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

 وسملم اح٤مء سملم حيقل ٕنف اًمِمٕمر: يٛمس مل وىمع إذا اعمًح أن سمحٞم٨م ،ضم٤مُمداً  واىمٗم٤مً 

 سمٕمض وسمٛمثؾ سم٤مًمتنيح اًمتّمٗمٞمػ يم٤من ومٚمق ،اًمِمٕمر مجد اًمذي اًمٌمء ذًمؽ ،اًمِمٕمر

 . ٟمٕمؿ. أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤م أدري ُم٤م هذه قاًم٥ماًمٚمّ 

 .اًمِمٕمر ٤موم٤متٗم  ًمَ  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اح٤مدة ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يتٓمٚم٥م ٓ هذا ،اًمِمٕمر ٤موم٤متٗمّ ًمَ  :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن ُم٤مٟمٕم٤مً  ذًمؽ ذم أقمت٘مد

 (.1: 17: 47/   75/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فشعرها ادرأة ؿص

: أقمٚمؿ واهلل اًمًت٦م اًمٙمت٥م أطمد ذم ىمرأت ومٙم٠مين ،ورد هؾ أو جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

  إثر؟ هذا صح أو هذا صح هؾ ،ؿمٕمقرهـ ُمـ ي٠مظمذن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أطمد أن

 . هذا صح :اًمِمٞم 

 . ؿمٕمره٤م ُمـ شم٘مص أو.. . :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًمٜمًؽ همػم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ صحٞمح ذم ىمرأتف أن٧م ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ىمرأتف :اًمِمٞم 

 .ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م أضمزم ٓ أتذيمر.. :ُمداظمٚم٦م

 شيم٤مًمقومرة شمٙمقن طمتك ،ؿمٕمقرهـ ُمـ ي٠مظمذن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أن» :اًمِمٞم 
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 . ُمًٚمؿ صحٞمح ذم احلدي٨م ٟمص هٙمذا

 . سمجقازه ٟم٘مقل: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ة شم٘مّمد ٓ أن: واطمد سمنمط :اًمِمٞم   سم٤مًمٙم٤مومرات شمتِمٌف أن ؿمٕمره٤م شم٘مص اًمتل اعمرأ

  ومٝمٛمتٜمل؟ ،اعم١مُمٜم٤مت أىمقل وٓ ،اعمًٚمامت ُمـ اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو

 قمٜمدي ٕين أُمري: ُمـ طمػمة ذم ،هذا ُمـ شمقىمػ ذم يمٜم٧م أن٤م ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أىمػ  طمتك وأقم٤مروٝمـ ،دائامً  أتقىمػ ويمٜم٧م ،ِبذا اًمٕمٛمؾ ويردن ،وأظمقايت زوضمتل

 . احلدي٨م هذا ؾمٜمد قمغم

 سم٤مًم٘مٞمد وإٟمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمامطم٤مً  هلـ شمًٛمح أٓ إي٤مك :أنّمحؽ وًمٙمٜمل ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرشمف اًمذي واًمنمط

   (22: 57: 11/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحرمة؟ افصقرة دم ادرأة صعر هقئة دم افصقرة هذه تدخؾ هؾ

 يٕمٓمل سمحٞم٨م ،رىمٌتٝم٤م وظمٚمػ رىمٌتٝم٤م ومقق ًمِمٕمره٤م اعمرأة مجع طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

ة سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ،قراً ٙم  ُمُ  ؿمٙمالً   ظمٚمػ ُمـ اًمِمٕمر ؿمٙمؾ ئمٝمر شمتحج٥م طملم اعمرأ

 احلج٤مب؟

 ؿمٕمقرهـ جيٛمٕمـ طمٞم٨م ،اعمتحج٤ٌمت ُمـ يمثػم ومٞمٝم٤م ي٘مع ظمٓمٞمئ٦م هذه :اًمِمٞم 

 هذا وم٢من ،ذًمؽ ومقق ُمـ احلج٤مب ووٕمـ وًمق ،ظمٚمٗمٝمـ ُمـ ومٞمٜمت١م ،ؾمٝمـؤور ظمٚمػ

 اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤ميب ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧م اًمتل احلج٤مب ذوط ُمـ ذـم٤مً  خي٤مًمػ

 سمدن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أو قمْمقاً  اًمثقب ؿجِّ حُيَ  ٓ أن اًمنموط هذه وُمـ ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم

ة  .اعمرأ

 ؿمٕمر رأؾمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم أو ،رأؾمٝم٤م ظمٚمػ شمٙمقر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال وًمذًمؽ 

 أهن٤م أو ُمِمٕمراٟمٞم٦م أهن٤م ىمّمد سمدون وًمق ًمٚمرائل ومٞمٔمٝمر ،هٙمذا يٜمت١م أنف سمحٞم٨م ،اًمرأس



   ىمّم٤مت اًمِمٕمر وهٞمئ٤مشمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ُمفقِّ ٘مَ شمُ  وٓ شمًدًمف أن جي٥م ،اًمِمٕمر ظمٗمٞمٗم٦م

 (22: 21: 35/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 افباروـة حؽؿ

ة أجام[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  وم٢مٟمام همػمه٤م ؿمٕمر ُمـ ؿمٕمره٤م ذم أدظمٚم٧م اُمرأ

 .شزورا شمدظمٚمف

 ؿمقاهد وًمف قمٜمف اًم٤ًمسمؼ سم٢مؾمٜم٤مده ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـ أمحد أظمرضمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ؿمٕمره٤م ذم شمدظمؾ اًمتل اعمرأة طمٙمؿ هذا يم٤من وإذا. وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم» ذم يمثػمة

 وهل ُمًتٕم٤مر ؿمٕمر ُمـ ىمٚمٜمًقة رأؾمٝم٤م قمغم شمْمع اًمتل اعمرأة طمٙمؿ ومام ،همػمه٤م ؿمٕمر ُمـ

 أو ُمٓمٚم٘م٤م هل٤م ذًمؽ سم٢مسم٤مطم٦م يٗمتل ُمـ طمٙمؿ ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم شاًم٤ٌمرويم٦م» سمـ اًمٞمقم شمٕمرف اًمتل

 هداه وىمد ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٛمخ٤مًمٗم٦م ُم٤ٌمل همػم اعمذاه٥م ًمٌٕمض شم٘مٚمٞمدا ُم٘مٞمدا

. إظمرى اعمذاه٥م سمؾ عمذهٌف خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ِب٤م إظمذ سمقضمقب اًم٘مقل إمم اهلل

 .واًمت٘مقى اًمٕمٚمؿ ويرزىمٜم٤م هدى قمغم هدى يزيدٟم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل

 .(7/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظـ افـفل دم داخؾ وكحقها خرؿة مـ افشعر بغر افشعر وصؾ

 افقصؾ

 ومخٓمٌٜم٤م، ىمدُمٝم٤م ىمدُم٦م آظمر اعمديٜم٦م ُمٕم٤موي٦م ىمدم: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ»

 ؾمامه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن اًمٞمٝمقد، همػم هذا يٗمٕمؾ أرى يمٜم٧م ُم٤م: ىم٤مل ؿمٕمر، ُمـ يم٦ٌم وم٠مظمرج

 .اًمِمٕمر ذم اًمقاصٚم٦م يٕمٜمل اًمزور،

  يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م قمٚمامؤيمؿ؟ أجـ: اعمديٜم٦م ٕهؾ ىم٤مل أنف رواي٦م وذم

ئٞمؾ سمٜمق هٚمٙم٧م إٟمام: »وي٘مقل هذا، ُمثؾ قمـ  ش.ٟم٤ًمؤهؿ هذه اختذ طملم إها
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 سم٤مب: صحٞمحف ُمـش اًمٚم٤ٌمس» يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه روى

 ش.اعمقصقًم٦م سم٤مب– اًمِمٕمر وصؾ

 واًمٜم٤ًمئلش 6/168» ُمًٚمؿ ويمذاش 4/122» اًمٌخ٤مري أظمرضمف: صحٞمح

 .سمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـش 4/121» وأمحدش 2/293»

 اًمرمحـ قمٌد سمـ محٞمد طمدي٨م ُمـ وإٟمام ؾمٕمٞمد، رواي٦م ُمـ ًمٞم٧ًم إظمرى واًمرواي٦م

 ي٘مقل، وهق اعمٜمؼم، قمغم وهق طم٩م قم٤مم ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ؾمٛمع أنف قمقف سمـ

 اًمٌخ٤مري أظمرضمف.....ش قمٚمامؤيمؿ؟ أجـ: »طمرد سمٞمدي يم٤مٟم٧م ؿمٕمر ُمـ ىمّم٦م وشمٜم٤مول

 ُمـش 4/93» ًمف رواي٦م وذمش 98 ،97 ،4/59» وأمحد واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 4/121»

 زي أطمدصمتؿ ىمد إٟمٙمؿ: يقم ذات ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ

 ظمرىم٦م، رأؾمٝم٤م قمغم سمٕمّم٤م رضمؾ وضم٤مء: ىم٤مل اًمزور قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وإن ؾمقء،

 .اًمزور وهذا أٓ: ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل

 .اخلرق ُمـ أؿمٕم٤مرهـ اًمٜم٤ًمء سمف يٙمثر ُم٤م يٕمٜمل: ىمت٤مدة ىم٤مل

 .ًمف واًمًٞم٤مق ُمًٚمؿ، وأظمرضمف

 وٟمحقه٤م ظمرىم٦م ُمـ اًمِمٕمر سمٖمػم اًمِمٕمر وصؾ أن قمغم سحي٦م اًمرواي٦م ومٝمذه :ؿؾت

 وىمد قمٚمٞمٝم٤م، ي٘مػ مل ومٚمٕمٚمف اهلل، طمٗمٔمف اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  اًمٜمٝمل ذم داظمؾ

 .طمديثلم سمٕمد ؾم٠مذيمره يمام ي١ميده ُم٤م اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ضم٤مء

 (68ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 





 املسأة تعطس
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 هبذه خترج ثؿ ،معطر بصابقن يدهيا أو ادرأة مالبس ؽسؾ

 إجاكب أمام بقتفا مـ افرائحة

 ِبذه خترج صمؿ ،ُمٕمٓمر سمّم٤مسمقن يدُّي٤م أو اعمرأة ُمالسمس همًؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إضم٤مٟم٥م؟ أُم٤مم سمٞمتٝم٤م ُمـ اًمرائح٦م

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م وم٤مئح٦م اًمرائح٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 اًمٕمٓمر؟ طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .آه :اًمِمٞم 

  (22: 29: 56/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 وخرجت جسدها ظذ مـ افعطر إزافة ظـ تؽاشؾت امرأة

ة نإ: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمخروج اوٓمرت صمؿ سمٞمتٝم٤م ذم شمٕمٓمرت سم٤مًمٖم٦م ومت٤مة أو ُمرأ

 ُمـ ظمقومٝم٤م ُمع شمٙم٤مؾمٚم٧م وًمٙمـ ،اًمنمقمل احلٙمؿ شمٕمرف وهل ،اًمٕمٓمر ذًمؽ إزاًم٦م دون

 زاٟمٞم٦م؟ ومٝمل اًمٜمٌقي احلدي٨م ـم٤مئٚم٦م حت٧م شم٘مع ومٝمؾ اًمرضم٤مل يِمٛمٝم٤م أن

 .ذًمؽ ذم شمدظمؾ ٓ أن قمٜمٝم٤م شمٜم٘مؾ ومٞمام ص٤مدىم٦م يم٤مٟم٧م إذا ٟمرضمق :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ اهلل ٟمرضمق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  (22: 49: 52/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 





 واألعساس الهساء





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜم٤ًمء وإقمراس 
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 حتتقي افتل ،إظراس حػالت دم ادشارـة فؾؿرأة جيقز هؾ

  ؟صابف وما وافرؿص وافتصػقؼ افغـاء ظذ

 اًمتل ،إقمراس طمٗمالت ذم اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: اًم٤ًمئؾ قلي٘م :اًم١ًمال

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ اًمٖمٜم٤مء قمغم حتتقي

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :اًمِمٞم  لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذِّ
ِ ِ
 [.68:إنٕم٤مم﴾ ]اًمٔم ٤معم

 ٓ ومٝم١مٓء ،اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل ُمـ يم٤مٟمقا  ؾمقاءً  ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م اطمتٗم٤مٓت حيتٗمٚمقن اًمذيـ

تٝمؿ جيقز ٔي٦م هلذه طمٗمالِتؿ: ؿمٝمقد وٓ جم٤مًًم  ُمـ ،وجم٤مًمًتٝمؿ ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم وح٤م اًمٙمريٛم٦م ا

 .اعمج٤مًمس هذه ذم دمٚمس أن ًمٚمٛمًٚمٛم٦م وٓ ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ،وإىمراره٤م اعمٜمٙمرات هذه شم٠مجٞمد

  (21: 16: 38/   192/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرجال إظراس دم افـساء ؽـاء وصقل حؽؿ

 ذريٕم٦م ومذًمؽ ،سم٤مًمدف وييسمـ يٖمٜملم أن اًمٕمرس ذم ًمٚمٜم٤ًمء ؾمٛمحٜم٤م إذا :ُمداظمٚم٦م

 رظمّم٦م؟ ذًمؽ أم ،ذًمؽ ُمـ ٟمٛمٜمٕمٝمـ هؾ ،اًمرضم٤مل إمم اًمّمقت هذا يّمؾ أن إمم

 ٕن :اإلُمٙم٤من ىمدر ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمٖمقا  ٓ سم٠مهنـ ،ٟمقصٞمٝمؿ ًمٙمـ ،ٟمٛمٜمٕمٝمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .قم٤مدة طمرام هق مم٤م ُمًتثٜمك أُمر هذا

 اًمٖمٜم٤مء ويمذًمؽ ،اًمٜمٙم٤مح سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أبٞمح ًمٙمـ طمرام: اًمدف قمغم اًميب سم٠من شمٕمرف أن٧م

ًتٓمٞمع ومام ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ُم٤ٌمح هق اًمٜم٤ًمء ُمـ اعم٤ٌمح  أو اهلل أب٤مطمف رء قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمٜمٝمك أن ٟم

ؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر اعمقوقع ٟمٚمٓمػ أن ٟمح٤مول وإٟمام ،هلـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف  سملم ٟمجٛمع سمحٞم٨م ،ٓا

 .ٟمٕمؿ. إًمٞمٝم٤م سمٙمالُمؽ شمٚمٛمح أن٧م اًمتل ،اعمٗمًدة ودومع اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

  (22: 46: 42/ 249/ واًمٜمقر اهلدى)





 الهساء زقص





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   رىمص اًمٜم٤ًمء 
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 افـساء أمام افـساء رؿص حؽؿ

 اًمٜم٤ًمء؟ أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم اًمرضم٤مل يمرىمص :اًمِمٞم 

 (22:34:12/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بقـفـ ؾقام افـساء رؿص دم افؼع حؽؿ

 ؟سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م: ؿمٞم  ي٤م آظمر ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ طمٙمؿ ذم :اًمِمٞم 

 سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص :ُمداظمٚم٦م

 وٓ ،اًمرضم٤مل ُمع اًمرضم٤مل ٓ ،اًمٜم٤ًمء سملم وٓ اًمرضم٤مل سملم ٓ رىمص ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 قمٜمف يؽمومع اًمذي ،اًمٕم٨ٌم ُمـ يمثػم يّمحٌف اًمرىمص هذا ٕنف :اًمٜم٤ًمء ُمع اًمٜم٤ًمء

 ٓ وهذا ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ أُم٤مم ُمٗم٤مشمٜمٝمؿ سمٞمٔمٝمروا: يٕمٜمل ،واًمٜم٤ًمء وظم٤مص٦م ،اعمًٚمؿ

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز

 ،ٟمزُّي٤مً  يٙمقن ظم٤مص٦م اًمٕمرس ذم سمٖمٜم٤مء يٖمٜملم أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

 اًمٗم٤ًمق ِب٤م يتٖمٜمك اًمتل إهم٤مين وُمـ ،اًمٌذيئ٦م إًمٗم٤مظ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ،ذيٗم٤مً  يٙمقن

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،ومجٞمؾ ًمٓمٞمػ اعمٕمٜمك يٙمقن وإٟمام ،اعمٖمٜملم ُمـ واح٤مضمٜمقن

 قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ٘مٌٚم٦م؟ُمُ  أن٧م أجـ ُمـ: اًمرؾمقل ؾم٠مخٝم٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م. اًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ همٜمٞمتـ هؾ: ىم٤مل. ًمألنّم٤مر

 : شم٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل؟

 ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ

 :رء ومٞمف ُم٤م ،اًمٙمالم هذا رء ومٞمف



   رىمص اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ٟمحٞمٞمٙمؿ        ومحٞمقٟم٤م           أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ

 قمذارايمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ

 .سمف سم٠مس ومال ،اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء يم٤من إذا ،ٟمٔمٞمػ ؾمٚمٞمؿ يمالم 

 ُمـ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًم١ًمال نإ ىمٚمتؿ ىمد...ؾمٞمدي :ُمداظمٚم٦م

 إذن؟ سمدون سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م أهن٤م يٕمٜمل هذا هؾ ىم٤مدُم٦م؟ أن٧م أجـ

 اٟمت٘مٚم٧م ومٝمل ،قم٤مُم٤مً  اإلذن يم٤من رسمام ًمٙمـ ،سم٢مذٟمف ظمرضم٧م هل ُم٤م ،سمس. ٓ :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن طم٤مؿم٤م ،وهٙمذا ،أظمرى دار إمم دار ُمـ

 (22: 32: 26/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 



 للسيازة املسأة قيادة





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة 
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 فؾسقارة ادرأة ؿقادة

 اًمًٞم٤مرة؟ شم٘مقد أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وهؾ ،اًمًٞم٤مرة شمًقق أن هل٤م ومٞمجقز ،احلامرة شم٘مقد أن هل٤م جيقز يم٤من إن :اًمِمٞم 

 ًمٙمـ ،ِبذا أطمد ىم٤مل ُم٤م ٓ احلامرة؟ شمًقق أن هل٤م جيقز ٓ ىم٤مئؾ ُمـ هؾ جيقز؟ ٓ ىم٤مئؾ

 .سم٤مًمٕمٙمس ىمٞمؾ

 (22: 44: 22/ 621/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾسقارة ادرأة ؿقادة حؽؿ حقل كؼاش

 وٓ شمريمٌقهن٤م وم٠منتؿ ٤م،ُمٓمٚم٘مً  اًمًٞم٤مرة شمريم٥م أن ًمٚمٛمرأة [حترُمقن ٓ أنتؿ] :اًمِمٞم 

 وؾمٞم٤مرِت٤م اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م سملم اًمٗمرق اموم..اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م ذم ريمقِب٤م اًمٌح٨م ًمٙمـ ،سمد

 . اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟم٘مقل وٓ اخل٤مص٦م همػم

 قمغم يٙمقن وُمـ يقضمٝمٝم٤م وُمـ ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م ًمٞمس اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م :ُمداظمٚم٦م

 . وٓيتٝم٤م

 شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ: ذًمؽ ُمٕمٜمك اجلقاب هذا قمٚمٞمف واًمذي اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

ة  :إظمرىو ،واطمدة هذه حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م ويٙمقن إٓ ٤مُمٓمٚم٘مً  سمٞمتٝم٤م ُمـ خترج أن ًمٚمٛمرأ

ة شمًٛمحقن أنٙمؿ   أيمذًمؽ؟ ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م يم٤من إذا سمٜمٗمًٝم٤م اًمًٞم٤مرة شم٘مقد أن ًمٚمٛمرأ

 . هؿ أُم٤م أراه أن٤م اًمذي إصؾ هذا :ُمداظمٚم٦م

  أيمذًمؽ؟: ًمؽ ٠مىمقلوم ُمٕمؽ أبح٨م أن٤م ،هؿو دقمؽ دمٌٜمل مل :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ هذا يٚمزم :ُمداظمٚم٦م

 هذا يمالُمؽ ُمٕمٜمك :ًمؽ ىمٚم٧م طمٞمٜمام آٟمًٗم٤م أن٧م ذيمرِت٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ُمـ ُمٕمٝم٤م ويٙمقن إٓ رضمٚمٞمٝم٤م قمغم ُم٤مؿمٞم٦م داره٤م ُمـ خترج أن ًمٚمٛمرأة شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ



   ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ًٓ  ُمٜمٙمؿ اأطمدً  أن أفمـ ٤مُمو ،وحيرؾمٝم٤م حيٛمٞمٝم٤م  ُمٜمٙمؿ أطمد أن أفمـ إٟمام ذًمؽ يٗمٕمؾ أو

 رضمٚمٝم٤م قمغم ُم٤مؿمٞم٦م داره٤م ُمـ خترج أن جيقز ٓ ،ٟمٕمؿ سم٠منف: ي٘مقل ُمـ ه١مٓء ُمـ وأن٧م

 قمغم ظمروضمٝم٤م وسملم ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ظمروضمٝم٤م سملم ومرىمتؿ يمٞمػ :اوم٢مذً  ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ وُمٕمٝم٤م إٓ

 قمغم: أي أيمذًمؽ؟ ىم٤مسة قمٚم٦م إهن٤م: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ ذيمرِت٤م اًمتل وم٤مًمٕمٚم٦م ؾمٞم٤مرِت٤م،

 .ص٤محل٦م همػم

 دون ؿمٓمر ذم شمتح٘مؼ ىمد اعمّمٚمح٦م أن: اًم١ًمال أول ذم ورد يمام أنف أو :ُمداظمٚم٦م

 . احلٙمؿ ُمـ ؿمٓمر

 وًمٞم٧ًم ىم٤مسة قمٚم٦م أهن٤م قمغم ُمقاومؼ أنؽ ضمقاسمؽ قمـ أومٝمؿ يم٠مين :اإذً  :اًمِمٞم 

 إٟمام ،ٓ: شم٘مقل ىمد أو سمغم،: شم٘مقل أن قم٤مدشمؽ هل يمام زم شم٘مؾ مل أيمذًمؽ؟ ؾم٠مختؽ ،شم٤مُم٦م

 ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م ًمٞم٧ًم أهن٤م :ىمقزم قمغم شمقاومؼ أنؽ اًمّمقاب أن ُمٜمٝم٤م أومٝمؿ سمٕم٤ٌمرة ضمئ٧م

 . سمغم شم٘مقل سم٠من أيمذًمؽ؟ ُمٜمؽ، أن أتث٧ٌم أن وم٠موٓمر

 . يمذًمؽ ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اإذً  ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

 ٛمٙمـي اًمتل اًم٘م٤مسة اعمّمٚمح٦م أو ُمٜمٝم٤م أؾمتٗمن أن أريد ٘م٤مسةاًم واًمٕمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

  اًمتٕمٌػم؟ ِبذا قمٜمٝم٤م ٟمٕمؼم

 ُمنموقم٦م هل هؾ ،اًم٘م٤مسة سم٤معمّمٚمح٦م شمٚمؽ شمٕمٜمل ُم٤مذا..احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞم 

 إذا أُم٤م ،اعمقوقع ذم اعمِمٙمٚم٦م اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمنموقم٦م؟ همػم أم اًم٘م٤مسة ٤معمّمٚمح٦مسم

 أن: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ىم٤مسة ٦مقمٚم هذه أن قمغم ُمٕمل وواوم٘م٧م ُمٜمل ومٝمٛم٧م

 ومٕمغم ،سم٢مسمٕم٤مده٤م احلٙمؿ ذًمؽ ٗملٟم أو ًمقضمقده٤م طمٙمؿ سم٢مصم٤ٌمت شمٜمٝمض ٓ اًم٘م٤مسة اًمٕمٚم٦م

 سملم اًمٗمرق ُم٤م ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م أو ىم٤مسة قمٚم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف اًمذي اًمٙمالم هذا ٟمدع :طم٤مل يمؾ

 اًمٕمٙمس أرى أن٤م ٕين :سم٤مًمًٞم٤مرة وظمروضمٝم٤م ىمٚمٜم٤م يمام ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ًمقطمده٤م ظمروضمٝم٤م

ة يم٤مٟم٧م إذا ٤م،مت٤مُمً   هل٤م أطمٗمظ ؾمٞم٤مرِت٤م ذم ظمرضم٧م إذا أهن٤م حمّمٜم٦م ُمّمقٟم٦م ذيٗم٦م اُمرأ

 . ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ظمروضمٝم٤م ُمـ هل٤م وأومْمؾ
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 ُم٤م إمم شمذه٥م أن إمم شمٓمٛمع اًمًٞم٤مرة شم٘مقد قمٜمدُم٤م ؿمٞم  ي٤م ًمٙمـ يمذًمؽ هق :ُمداظمٚم٦م

 . ىمدُمٞمٝم٤م قمغم شمذه٥م يم٤مٟم٧م إذا مم٤م ،أيمثر شمريد

 ،ذيمرِت٤م أن٤م اًمتل ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح ٓ اجلقاب هذا !ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

ة  يمذًمؽ ًمٞمس اًمذي اًمٜمقع ُمـ شمٙمقن أو ،وصٗمتٝم٤م يمام شمٙمقن أن إُم٤م ذيمرِت٤م اًمتل اعمرأ

 إذا أقمرف وم٠من٤م أظمتل أو زوضمتل أو اسمٜمتل هل اعمرأة هذه أن ه٥م ،إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م ممـ

 ٤مُمٓمٚم٘مً  سم٤مخلروج هل٤م أؾمٛمح ٓ طمٞمٜمذاك وم٠من٤م ،ٓ أو ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م ذم سمٍمه٤م ذم ؿم٤مردة يم٤مٟم٧م

 .حمرم ُمٕمٝم٤م يٙمقن وأن إٓ

 (22:22:22/ب46: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 الهظس أحكام
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 افـساء ظقرات إػ افـظر أباح مـ ظذ افرد

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م رضمح أنف ذًمؽ وُمـ [:اًمٙمت٤مب حم٤مؾمـ ذيمر ذم اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

 ُمٜمتٗمٞم٦م اًمِمٝمقة يم٤مٟم٧م وإن جيقز ٓ طم٤مضم٦م همػم ُمـ إضمٜمٌٞم٦م وضمف إمم اًمٜمٔمر أن وأمحد

 .صمقراهن٤م خي٤مف ٕنف

 ُم٤م أن وإصؾ اًمٗمتٜم٦م ُمٔمٜم٦م ٕهن٤م سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م اخلٚمقة طمرم وهلذاش:  34 ص» وىم٤مل

 يٕم٤مروٝم٤م مل إذا ؾمده٤م جي٥م اًمٗم٤ًمد إمم اًمذريٕم٦م وم٢من جيقز ٓ وم٢مٟمف ًمٚمٗمتٜم٦م ؾم٤ٌٌم يم٤من

  حمرُم٤م اًمٗمتٜم٦م إمم يٗميض ىمد اًمذي اًمٜمٔمر يم٤من وهلذا راضمح٦م ُمّمٚمح٦م

 ُم٤م: »ذيمره اًمذي إصؾ هذا راقمقا  طمديث٤م واًمٙمت٤مب ىمديام اًمٕمٚمامء أن وًمق: أىمقل

 شمقرـمقا  ح٤م اعمذيمقر اًمٜمٔمر ًمتحريؿ ُمرضمح دًمٞمال وضمٕمٚمفش جيقز ٓ وم٢مٟمف ًمٚمٗمتٜم٦م ؾم٤ٌٌم يم٤من

 شم١مدي أهن٤م وومروقمٝم٤م اًمنميٕم٦م أصقل ذم اعمتٗم٘مف يِمؽ ٓ اًمتل اًمٗمت٤موى سمٕمض إصدار ذم

 وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر ًمألضمٜمٌل جيقز:  احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض يم٘مقل فم٤مهرة ُمٗم٤مؾمد إمم

 . (1)وصمديٞمٝم٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م

ة إمم اًمٜمٔمر جيقز:  »اعمذاه٥م سمٕمض وىمقل ة ُمـ وقمقرِت٤م إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ  ش اعمرآ

 - إؾمػ ُمع - اًمٞمقم ذًمؽ وشمٌٜمك ظمٞم٤مل إمم يٜمٔمر إٟمام سم٠منف سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ وقمٚمؾ

 ومل سمزقمٛمف اعمّمٚمح٦م يٜم٤مؾم٥م ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ ي٠مظمذ اًمذي اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب أطمد

 إوم٤ًمدا أؿمد هق ُم٤م قمٚمٞمف ومرشم٥م اعمٕمّمقم يم٤مًمٜمص ضمٕمٚمف إٟمف سمؾ ومح٥ًم هذا قمٜمد ي٘مػ

 اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر ضمقاز وهق وواىمٕمٝمؿ اًمٞمقم ؿم٤ٌمسمٜم٤م سمحٞم٤مة أُمس ٕنف إول ُمـ

 ظمٞم٤مل إمم يٜمٔمر إٟمام أنف شم٘مدم سمام ذًمؽ ُمٕمٚمال واعمجالت واًمًٞمٜمام اًمتٚمٗمزيقن ذم اخلالقمٞم٦م

 أؿمد ُمـ اًمّمقر هذه أن ي٘مٞمٜم٤م يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ همػم يم٤من وًمق طمتك وًم٥م قم٘مؾ ذي ويمؾ
                                                           

 ومٞمف وم٢منش 44 ص" »اعمرأة طمج٤مب" ويمت٤ميبش 392/  3» احلٜمٗمل اجلّم٤مص سمٙمر ٕيب" اًم٘مرآن أطمٙم٤مم: "اٟمٔمر (1)

 اعمرأة وضمف إمم اًمٜمٔمر أبٞمح سم٠مين أنٗمًٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض يتٝمٛمٜم٤م أن ُمـ ٟمٜم٩م مل ذًمؽ وُمع اعمذيمقر اًم٘مقل قمغم ردا

 [ ُمٜمف. ]واٟمًٚم٧م سمدائٝم٤م رُمتٜمل:  اعمثؾ ىمقل قمغم ذًمؽ يٙمقن أي أظمِم٤مه ُم٤م وأظمِمك
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 إمم ؾمٌٞمال ذًمؽ سمٕمد جيدون ٓ أهنؿ سمحٞم٨م وهمرائزهؿ اًمِم٤ٌمب ًمِمٝمقة اعمثػمة إنقاع

 يم٤مًمٜمٔمر اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ حتريٛمف يم٤من وًمق ٟمّم٤م اعمحرم سم٤مرشمٙم٤مب إٓ إـمٗم٤مئٝم٤م

 وزٟم٤م اًمٜمٔمر اًمٕمٞمٜملم وزٟم٤م: »...ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيمره مم٤م وٟمحقمه٤م واًمًٛمع

 أظمرضمفش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج وشمِمتٝمل متٜمك واًمٜمٗمس اًمٜمٓمؼ اًمٚم٤ًمن

 . (1)وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 اًمتٍميح إمم ومٞمٝم٤م ذه٥م سمٕمٞمد همػم قمٝمد ُمٜمذ ٟمنمة أصدر وم٘مد وم٘مط هذا وًمٞمس

ة شم٘مٌٞمؾ سمجقاز  وىم٤مل ىمٚمٜم٤م وىمد ؿمٝمقة سمدون وًمٙمـ  قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٜمد إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 . ومقضمؿ وزوضمتؽ؟ سم٠مظمتؽ ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اومؽمض: احلزسمٞملم أوئلؽ ًمٌٕمض همػمٟم٤م

 اًمٌمء اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ سمؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمـ اًمٌٕمٞمدة اعم٤ًمئؾ هذه ُمثؾ ُمـ وهلؿ

 واٟمحراومٝمؿ ؿمقاذهؿ ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم اؾمتٓمردٟم٤م وإٟمام ومٞمف ًمٚمتقؾمع أن جم٤مل ٓ اًمٙمثػم

 قمغم يٙمقٟمقا  أن ُّيٛمٝمؿ ممـ وهمػمهؿ ه١مٓء قمغم جي٥م:  ًمٜم٘مقل اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ قمـ

 اًمٕمٚمؿ قمغم ىم٤مئام اؾمتٜم٤ٌمـم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اعمًتٜمٌط اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م

 دراؾم٦م سمٕمد - ديٜمٝمؿ جيٕمٚمقا  أن اًمٗمروع قمغم هل٤م شمٓمٌٞمؼ وطمًـ إصقًمٞم٦م سم٤مًم٘مقاقمد

 اعم٤ٌمريم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه وُمٜمٝم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  يمت٥م ُمٓم٤مًمٕم٦م - واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 اإلشمٞم٤من ُمـ ويٜمجقن اًمرضمٞمح واًمتٗمريح اًمّمحٞمح آؾمتٜم٤ٌمط قمغم يتٛمرٟمقن وسمذًمؽ -

 ُمـ ىمٚمٛمف سمف جيري أو ًم٤ًمٟمف سمف يٜمٓمؼ ُم٤م يٕم٘مؾ ممـ أطمد ِب٤م ي٘مقل ٓ وآراء سم٤مضمتٝم٤مدات

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م ُمثؾ

 [12-12ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 ظقرهتا يؽشػ أن افطبقب ويريد ادستشػك أختف مع ذهب إذا

 اًمديمتقر قمٜمد ممرو٦م هٜم٤مك ويم٤من ،اعمًتِمٗمك أظمتل ُمع ذه٧ٌم إذا :ُمداظمٚم٦م

 ًمقضمقد أظمرج أم[ أضمٚمس] هؾ ،قمقرِت٤م قمغم يٙمِمػ أن ويريد ،اًمديمتقر وٟمٗمس

                                                           

 [ُمٜمف. ]ش1787" » وقي٤من اسمـ ًمٚمِمٞم  اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ إرواء"  ذم ظمرضمتف وىمد  (1)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر 

 

465 

  اعمرأة؟

ة أخ شمٙمقن أن٧م :اًمِمٞم   ًمٙمـ ،هٜم٤مك شمٌ٘مك أن جيقز ُم٤م ؿم٘مٞم٘مٝم٤م؟: يٕمٜمل ،ًمٚمٛمرأ

ة يم٤مٟم٧م إذا ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ٓ يمذًمؽ  ـمٌٞم٦ٌم اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا ،قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمِمػ شم٘مقم اعمرأ

 ُمـ خيِمك يم٤من إذا أُم٤م ،واًمٓمٌٞم٥م أن٧م ومتخرج ُمثاًل  أظمتؽ قمـ شمٙمِمػ أن وشمًتٓمٞمع

 .اًمٕمقرة إمم شمٜمٔمر ٓ ًمٙمـ شمٌ٘مك ومحٞمٜمئٍذ سمد وٓ اًمٓمٌٞم٥م وضمقد

 .ًمزوضمتل ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .أومم سم٤مب ُمـ :اًمِمٞم 

 (22:52:26/ (24) ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿقؾ فألمرد افـظر حؽؿ

 يم٤من إذا ُمًٚمؿ صحٞمح ذح ذم -اهلل رمحف-اًمٜمقوي ىم٤مل ؿمٞم  ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؾمقاء سمدٟمف ؾم٤مئر إمم و وضمٝمف إمم اًمٜمٔمر جيقز ومال اًمّمقرة طمًـ أُمرًدا إًمٞمف اعمٜمٔمقر

ء أو يمتٕمٚمٞمؿ حل٤مضم٦م إٓ ؿمٝمقة سمٖمػم أو سمِمٝمقة  ؟.ؿمٞم  ي٤م شم٘مقل ُم٤مذا همػمه أو ذا

 ومٝمق ومتٜم٦م ُمٜمف خيِمك يم٤من إذا اًمٜمٔمر أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل :-اهلل رمحف- اًمِمٞم 

ة يم٤مٟم٧م أو طمًٜم٤ًم أُمرد ؿم٤مسًم٤م إًمٞمف اعمٜمٔمقر يم٤من ؾمقاء ،اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل يمام  مجٞمٚم٦م اُمرأ

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٍميح همْمف يٜمٌٖمل هٜم٤م وم٤مًمٜمٔمر

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾرضورة؟ فؾعقرات افـظر جقاز ظذ احلديث هبذا يستدل هؾ

 قمقرات يٚمٛمس اًمذي اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م قمـ أُمس أول أؾم٠مل أن٤مو :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف أجقب طمدي٨م ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ أن ذيمرت أن٤م يمٜم٧م... اًمٜم٤ًمء

 .اعمس ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: ىم٤مل أنف قمٜمف أن٤م وٟم٘مٚم٧م ٤م،قمري٤مٟم اهمتًؾ
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 اؾمتدل احل٤مومظ أن: واًمّمقاب أظمٓم٠مت أين ووضمدت اًمٗمتح راضمٕم٧م أن٤م طم٘مٞم٘م٦م

ئٞمؾ سمٜمل أن: احلدي٨م وذم ٤م،قمري٤مٟم يٖمتًؾ يم٤من ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك سمحدي٨م  إها

 .قمقرشمف إمم ٟمٔمروا

 هؾ ،ًمٚميورة اًمٕمقرات إمم اًمٜمٔمر ضمقاز قمغم آؾمتدٓل يتؿ وسمف: احل٤مومظ ىم٤مل

 ..ُمـ فم٤مهر هذا

 ومٞمف ًمٞمس اجلقاب ٟمٗمس ،قمٜمف اعمج٤مب اظمتٚمػ يم٤من وإن ،اجلقاب ٟمٗمس :اًمِمٞم 

 اًمٞمٝمقد ِتٛم٦م ًمٞمدومع ،اًمًالم قمٚمٞمف عمقؾمك وضمؾ قمز اهلل أضمراه٤م ىمْمٞم٦م هذه ٕن دًمٞمؾ:

 ُمـ هذا أجـ ًمٙمـ ،اًم٘مّم٦م هذه ىمدر وضمؾ قمز وم٤مهلل ،آدر سم٠منف قمٜمف ىم٤مًمقا  اًمٞمٝمقد ٕن قمٜمف:

 ،اًمنمع سم٠مطمٙم٤مم ُمٚمتزُمقن وإهنؿ ،ُمتديٜمقن إهنؿ ىمٚمٜم٤م إن أوًٓ  ٟمٔمروا هؿ ،اًمٜمٔمر ضمقاز

 صمقيب... طمجر صمقيب: يّمٞمح وهق ،احلجر وراء يريمض وهق ُمقؾمك إمم ٟمٔمرِتؿ يم٤مٟم٧م

 ،اعمتٕمٛمدة اعم٘مّمقدة اًمٜمٔمرة ذم واًمٌح٨م ،ُمتٕمٛمدة ٟمٔمرة ،ٟمٔمرِتؿ يم٤مٟم٧م ومام ،طمجر

 اهلل يمٚمٞمؿ يتٝمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء شمرى ًمٙمـ ،اًمتديـ ومٞمٝمؿ اومؽموٜم٤م يم٤من إذا يمٚمف وهذا

ه أن يٛمٙمـ ٓ سمٌمء  أهنؿ ومٞمٝمؿ يٗمؽمض ٓ ومٝم١مٓء ،ًمف زوضم٤مً  يم٤من إن إٓ إٟم٤ًمن يرا

 .دًمٞمؾ ذًمؽ ذم ًمٞمس وًمذًمؽ ،اًمرضمؾ قمقرة إمم يٜمٔمروا أٓ اًمت٘مقى ُمـ قمٜمدهؿ

 .يٕمٜمل سمٕمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 (.:. 13: 28/   31/   واًمٜمقر اهلدى)

 فؾتعرف فؾؿرأة افـظر حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم إخ يٓمرطمف ُم٤م إمم ٟمٕمقد ؿمٞم  ي٤م :اًم١ًمال  اًمٜمٔمر جيقز.. جيقز هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 إٓ اًمنمقمل اًمزي يرشمديـ يمـ إذا ،اعمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم اعمح٤مرم همػم اًمٜم٤ًمء سمٕمض إمم

 .سمذًمؽ ىم٤مل ُمـ ىمقل قمغم واًمٙمٗملم اًمقضمف

 يٕمٜمل؟ ُم٤مذا اعمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم :ىمقًمؽ ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م :اجلقاب
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 ُمرشمدي٦م يم٤مٟم٧م إذا ،قمٛمل سمٜم٧م أو ظم٤مًمتل سمٜم٧م هذه: ُمثالً  اعمرأة ُمٕمروم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمقمل اًمزي

 .سم٤مٕىم٤مرب ظم٤مص وإٟمام سمدأ يمام ،قم٤مُم٤مً  ًمٞمس ؾم١ماًمؽ أن٧م.. أن٧م إذاً  :اًمِمٞم 

 ..وهمػمهـ :ُمداظمٚم٦م

 يٕمقد إذاً .. إذاً ! أظمل ي٤م قم٤مُم٦م ٞمٝم٤مٚمِّ ظَم  ،ُّيديؽ اهلل ظمّمّم٧م ح٤مذا :إذاً  :اًمِمٞم 

 .شمٌٕمل اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٧مقمٚمٚم   أن٧م اًمتل اعمٕمروم٦م ُمـ أو ،اًمٜمٔمر ُمـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٖم٤مي٦م هق ُم٤م :اًمِمٞم 

  اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م ِب٤م اًمٜمٔمر

 هذه هق ُمـ هذه أقمرف أن سمٛمجرد: يٕمٜمل وم٘مط اؾمتٗمن إٟمام ؾٚمِّ طَم أُ  ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .آظمره إمم أو.. أو ًمٚمتٕم٤مُمؾ.. ُمـ

 .واوح هق ُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ ،واوح اًم١ًمال :اًمِمٞم 

 ..واوح هق ُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٛمٕمروم٦م شمٕمٚمٞمٚمؽ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمًخ٧م صمؿ ظمّمّمتف ،إول ذم اًمٕم٤مم ظمّمّم٧م أن سمٕمد وظم٤مص٦م :اًمِمٞم 

 ُمـ ٟمريد ٟمحـ..اعمٕمروم٦م؟ هذه ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ،اًمٕم٤مم إمم ورضمٕم٧م اًمتخّمٞمص

ٟمٜم٤م  ٟمٔمرة اعمرأة إمم اًمٜمٔمر ،اًم١ًمال طمًـ اًمٕمٚمؿ ٟمّمػ شمٕمٚمٛمقن يمام يٕمٚمٛمقا  أن إظمقا

 شم٠ًمل أن٧م يمٜم٧م وم٢مذا ،رء يمؾ ُمٜمٝم٤م ِمكخُي  اعمتٙمررة اًمٜمٔمرة ًمٙمـ ،رء ومٞمٝم٤م ُم٤م قم٤مدي٦م

 رء يمؾ ٕنف اعمٕمروم٦م؟ هذه هل ُم٤م أت٤ًمءل وم٠من٤م ،ًمٚمٛمٕمروم٦م وشمٕمٚمٚمٝم٤م إومم اًمٜمٔمرة قمـ

 وم٤محلٙمؿ ،ًمٚمٛمٕمروم٦م ذيمرشمف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ شمريم٧م إذا اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م هم٤مي٦م هل٤م اًمٕمٚم٦م ،ؾٚم  ٕمَ يُ 
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 ذم اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير طمدي٨م :طمديث٤من قمٜمدٟم٤م ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف

 ٟمٔمرة شسمٍمك اسف»: وم٘م٤مل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل أنف ُمًٚمؿ صحٞمح

 .سمٍمك اسف اًمٗمج٠مة

 إومم اًمٜمٔمرة» :اًمًٜمـ سمٕمض ذم قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م: اًمث٤مين احلدي٨م ذم 

 ش.قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ

 شمٕمٜمل ُم٤م أن٧م قمٜمدي يزال ٓ ،هم٤مُمض وهق ؾم١ماًمؽ ومٝمؿ أطمًٜم٧م إن فمٜمل ذم أن٤م 

 ٟمٔمرة ذم سيح احلدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٔمرة ـمٞم٥م ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٔمرة شمٕمٜمل أن٧م ،إومم اًمٜمٔمرة

 هؾ قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜمٔمرة سم٤مًمؽ ومام ،سمٍمك اسف: ي٘مقل ،اًمٗمج٠مة

 هق ُم٤م ،اعم٘مّمقد هق ُم٤م ٟمٕمرف طمتك..جيقز ٓ أنف إٓ أىمقل أن يًٕمٜمل ٓ أن٤م دمقز؟

 إمم اًمٜمٔمر إقم٤مدة جيقز هؾ: يم٤مًمت٤مزم يتحرر أن وم١ًماًمؽ ًمٚمٛمٕمروم٦م؟ ىمقًمؽ ُمـ اعم٘مّمقد

ة  إول واحلدي٨م ،ٓ :وم٤مجلقاب هٜم٤م وىمٗم٧م إذا ،سمٕمده٤م ُم٤م ورسمام اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اعمرة اعمرأ

 اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال يٕمقد ًمٚمٛمٕمروم٦م أؾم٠مل أن٤م: ىمٚم٧م وإن ،ذًمؽ ذم سيح واًمث٤مين

 يتزوضمٝم٤م أن ظم٤مـمره ذم سم٤مًمف ذم يٚم٘مك ىمد ٕنف سم٤معمٕمروم٦م: أومٝمؿ أن٤م ،قمٜمف دمٞم٥م ٓ أن٧م

  هل؟ ُم٤م إذاً  اًمٖم٤مي٦م؟ وهذه سم٤معمٕمروم٦م شمٕمٜمل أن٧م هؾ ًمٙمـ ،جيقز: ومٜم٘مقل

 ..أىم٤مرب ًمف يم٤من إن :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمٔمر: ُمثالً  إمم ومٞمْمٓمر يًٛمقٟمف يمام أو ،ُمثالً  ٕم٤مئكماًم اعمجتٛمع ذم جيتٛمع أن ُمـ ًمف ٓسمد

 . حم٤مرُمف همػم ٕنف ظم٤مًمتف سمٜم٧م قمٛمف سمٜم٧م إمم

 إمم يْمٓمر: شم٘مقل ،ُّيديؽ اهلل ُمقزون همػم ؿمٞم  ي٤م ؾم١ماًمؽ ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞم 

 ...هذه ُمِمٙمٚم٦م أن٧م يْمٓمر يمٚمٛم٦م شمًح٥م أن أن٧م ًمٙمـ ،جيقز: ًمؽ سم٠مىمقل ،اًمٜمٔمر

 (22: 23: 14/ 687/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾقٓدة؟ فؾطبقبة افعقرة ـشػ يؼع هؾ

 اًمقًمد ـمٚم٥م أضمؾ ُمـ أضمٚمف ُمـ ،رضورة أو ُمدقم٤مة هق هؾ اًمقًمد ـمٚم٥م :ُمداظمٚم٦م
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ة عنْمَ يُ   ؟اًمٓمٌٞم٥م أو ًمٚمٓمٌٞم٦ٌم قمقرِت٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 أخٞمس ،جي٥م ٓ أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م ًمٙمـ ،ذًمؽ ذم ؿمؽ ومال ،عنْمَ يُ  أنف أُم٤م :اًمِمٞم 

 يمذًمؽ؟

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 شمٕم٤مـمل ؾٕضم اًمٕمقرة ػيمِم جيقز ٓ :وم٢مذاً  .يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا :اًمِمٞم 

م اًمٕمقرة يمِمػ خيٗمك ومال ،إؾم٤ٌمب  .طمرا

 .احلرام هذا ٓرشمٙم٤مب :اًميورة ُمـ ليًقّ  ُم٤م هٜم٤مك يٙمقن أن ومٞمج٥م 

 ُم٤م هذا ومٕمغم ،وُمنموع ضم٤مئز ًمٙمٜمف ،سميورة ًمٞمس ٟمفإ ىمٚمٜم٤م اًمقًمد ـمٚم٥م وهٜم٤م 

 ؾم٥ٌم عمٕمروم٦م :زوضم٤مِتؿ قمـ أو أنٗمًٝمؿ قمـ اًمٙمِمػ ُمـ ،اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم يتٕم٤مـم٤مه

 .اعمنموع همػم اًمتقؾمع ُمـ هذا ٛمٝمؿ،قم٘م

  (22: 46: 41/ 653/واًمٜمقر اهلدى) 

 وادجالت افتؾػزيقن دم فؾـساء افـظر حؽؿ

 اعمجالت أو اًمتٚمٗم٤مز ذم اعمرأة صقر إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر إسم٤مطم٦م يدقمل اًمٌٕمض :ُمداظمٚم٦م

 يٚمٕمٌقن، وهؿ احلٌِم٦م رضم٤مل إمم شمٜمٔمر يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل روقان قم٤مئِم٦م أن سمحج٦م

قا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف أن وسمحج٦م ـْ  َيُٖمْمه [ قمـ اًمٜمٝمل] يٕمٜمل ٓ [32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .قم٤مئِم٦م ٟمٔمرة ُمثؾ ـمٞم٦ٌم اًمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمٜمٔمر وم٤ٌمإلُمٙم٤من رء، يمؾ إمم اًمٜمٔمر

 ُمع اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ صدر سم٤مٟمحراف يذيمرين اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ اجلقاب :اًمِمٞم 

 اعمرأة إمم اًمرضمؾ يٜمٔمر أن: اصمٜمتلم ىمْمٞمتلم ذم احلٙمؿ اظمتالف وهق اًمِمديد، إؾمػ

 ؿمؽ ٓ طمرام هذا قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ يم٤مؿمٗم٦م أو طمرام، ومٝمذا قم٤مري٦م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك

ة إمم اًمٜمٔمر وسملم هذا سملم اًمتٗمريؼ مجٞمًٕم٤م، اعمًٚمٛملم قمٜمد ومٞمف  أو جمٚم٦م ذم اعمّمقرة اعمرأ

 جيقز اًمّمقرة هذه ظمٚم٘متٜمل، يمام ريب ي٘م٤مل يمام يم٤مٟم٧م وًمق ظم٤مص٦م صقرة أو ضمريدة



   أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ة إمم اًمٜمٔمر أُم٤م إًمٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر  طمرام، هذا ؿمؽ ٓ ؿمؽ، ٓ طمرام ومٝمذا ظمٚم٘متٝم٤م قمغم اعمرأ

 إٟمام اًمّمقرة إمم اًمٜمٔمر: ىم٤مًمقا  ومٚمًٗم٦م، هٜم٤م اعمرأة؟ صقرة إمم اًمٜمٔمر أطمؾ اًمذي ُم٤م وًمٙمـ

 وذاك طمرام هذا طم٘مٞم٘م٦م، إمم ومٜمٔمر اعمرأة ؿمخّمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أُم٤م ظمٞم٤مل، إمم ٟمٔمر هق

 .ُم٠ًمخ٦م هذه طمالل،

 ُمـ يؽمشم٥م ح٤م جيقز ٓ وهمٜم٤مه٤م اعمرأة ًمّمقت وآؾمتامع اإلصٖم٤مء: أظمتٝم٤م شم٠ميت

 إمم اًمٜمٔمر طمٞم٨م ُمـ إول يم٤محلٙمؿ صحٞمح طمٙمؿ هذا اًمٗمتٜم٦م، ُمـ ذًمؽ ُمـ وراء

ة همٜم٤مء اًمرضمؾ ؾمٛمع إذا ًمٙمـ وقمقرِت٤م، اعمرأة ؿمخّمٞم٦م  ومٝمذا اعمذي٤مع وراء ُمـ اعمرأ

 اًمّمقت صدى يًٛمع وإٟمام سمٕمْمٝمؿ، زقمؿ هٙمذا صقِت٤م يًٛمع ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مئز،

 ؾمٜم٦م، قمنميـ ٟمحق ُمٜمذ إؾمػ ُمع دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م وىمع أُمر وهذا اًمّمقت، وًمٞمس

 ُمـ ُمقفمًٗم٤م ُمٕمف وم٠مصحٌقا  واًمتٚمٗمزيقن اإلذاقم٦م طمٞم٨م ىم٤مؾمٞمقن ضمٌؾ إمم اعمٗمتل صٕمد

ٟمٜم٤م  أن يريد سم٠منف يتٔم٤مهر أن وم٠مطم٥م رؿمًدا ص٤مطمٌٜم٤م ُمـ آٟمس وم٤معمٗمتل..ُمٚمتح هٜم٤مك إظمقا

 أن أريد: ًمف ىم٤مل ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل، ومرضمؾ هذا أُم٤م ُمٗمتل ٕنف يٕمرومف ٓ هق قمٚماًم، ُمٜمف يًتٗمٞمد

 ٟمٗمًف، اًمّمقت هق هؾ ومٞمًٛمع هذه اًمٌالد قمغم شمذيٕمقٟمف اًمذي اًمّمقت هذا أؾم٠مخؽ،

 ذم ُمتخّمص ـمًٌٕم٤م اًمرضمؾ هذا ٟمٗمًف، اًمّمقت هق ٓ،: ىم٤مل اًمّمقت؟ صدى هق أم

 .اعمج٤مل هذا

 ًمٞمس اًمّمقت هذا أن ويرى اجلقاب، هذا ذم يِمؽ اًمِمٞم  سم٠من ص٤مطمٌٜم٤م ٓطمظ

 ي٤م: ًمٞم٠ًمل وم٤مٟمدومع شمٜمٌف ص٤مطمٌٜم٤م ذًمؽ، طمقل ص٤مطمٌٜم٤م وضم٤مدل صداه، وًمٙمٜمف ٟمٗمًف هق

 صداه؟ هق أو قمٞمٜمف اًمّمقت هق هذا يٙمقن أن سملم ومرق ُمـ هٜم٤مك هؾ! اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م

 أن اًمرضم٤مل ٟمحـ ًمٜم٤م ضم٤مز اًمّمقت صدى هق يم٤من إذا ٕنف يمٌػم: ومرق هٜم٤مك ـمًٌٕم٤م: ىم٤مل

 يم٤من إذا أُم٤م صداه، ٟمًٛمع وإٟمام صقِت٤م ٟمًٛمع ٓ ٕنٜم٤م ُمثاًل  يمٚمثقم أم همٜم٤مء ٟمًٛمع

ن٤مه يمٜم٤م وم٘مٝمًٞم٤م طمٙماًم  ًمف وذيمر إًمٞمف، ٟمًتٛمع أن قمٚمٞمٜم٤م ومحرام. .. صقت هق اًمّمقت  ىمرأ

 وضمقب إمم يذهٌقن وهؿ اًمتالوة، ؾمجقد سم٤مب ذم ذيمروا احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامء يمت٥م ذم

 آي٦م ىمرأ  رضمؾ صقت صدى ومًٛمع وادي ذم رضمؾ يم٤من ًمق: ىم٤مل اًمتالوة، ؾمجدة

 ؾمٛمع وإٟمام اًمّمقت يًٛمع مل ٕنف مل؟ ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمًجقد؟ قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ؾمجدة



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر 

 

471 

 احلٙمؿ ذاك قمغم سمٜم٤مء أن يًتخرج أن يريد إًمٞمف اعمِم٤مر هٜم٤م وم٤مًمٗم٘مٞمف اًمّمقت، صدى

 صقت وهق اًمزُم٤من هذا ذم احل٤مدث إُمر هذا يٜم٤مؾم٥م طمٙماًم  اًمزُم٤من ىمديؿ ُمـ اعمًٓمر

 أم ذًمؽ أججقز واًمٓمرب اعمقؾمٞم٘مك وآٓت اًمٜم٤ًمء أهم٤مين ُمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م إذا! شمرى اعمذي٤مع،

 ٟمٗمًف اًمّمقت يم٤من وإذا ضم٤مز، اًمّمقت صدى هق ذاك يم٤من إذا: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ٓ؟

 .جيز مل

 اًمّمقت هق يٙمقن أن سملم اًمٗمرق ُم٤م اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب قمـ همٗمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 ظمِمٞم٦م: ىم٤مًمقا  اعمرأة؟ صقت ؾمامع سمتحريؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل ح٤مذا اًمّمقت؟ صدى أو سمٕمٞمٜمف

 أو اًمّمقت هلذا ؾمامقمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من ذم شمٗمٚمًٗمٜم٤م ؾمقاء ىم٤مئٛم٦م اخلِمٞم٦م هذه اًمٗمتٜم٦م،

 .ىم٤مئٛم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م اًمّمقت صدى هق أو ٟمٗمًف اًمّمقت

 إذا ًمٙمـ ومتٜم٦م، ومٞمف ٕن اعمرأة ؿمخص إمم اًمٜمٔمر جيقز ٓ: إومم اعم٠ًمخ٦م إمم ٟمٕمقد

 أنف قمٚماًم  طم٘مٞم٘م٦م، إمم وًمٞمس ظمٞم٤مل إمم شمٜمٔمر ٕنؽ جيقز: هذا اًمّمقرة ذم إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت

ء قمغم يتٝم٤مومتقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سملم ُمِم٤مهد وهذا اًمٜمٔمر، ُمـ أجًْم٤م يؽمشم٥م  ذا

 سم٤مٓـمالع ؿمٖمٗمٝمؿ هنٛم٦م يِمٌٕمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ اًمٕم٤مري٤مت، اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م اًمتل اعمجالت

 اًمذي آؾمتٛمٜم٤مء اٟمتِم٤مر أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ أن ؿمؽ وٓ اًمٕم٤مري٦م، اًمّمقر هذه قمغم

 ُمـ اًمٌٕمض وصؾ طمتك ذقًم٤م، اعمحرم آؾمتٛمٜم٤مء ًمقىمع شمٚمٓمٞمًٗم٤م اًمني٦م سم٤مًمٕم٤مدة يًٛمقٟمف

 صقرة رأى إذا اًمرضمؾ أن: ي٘مقل أن إمم اًمنميٕم٦م ىمقاقمد قمـ اعمٜمحروم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه

 صقرة أن اًمقاىمع ُمـ وُمٕمٚمقم ظمٞم٤مل، إمم يٜمٔمر ٕنف ضم٤مئز: ومٝمذا أُم٤مُمف اعمرآة ذم اُمرأة

 ُمْمحٙم٦م ٟمٙمت٦م ومتٜمت٩م ظمٚم٘مف، شمٙمقن هل اعمرآة ذم اًمرائل اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر اًمتل اعمرأة

 اًمتٗم٧م وم٢مذا ضم٤مز، اعمرآة ذم أُم٤مُمف اعمتٗمٚمًػ هذا ٟمٔمر إذا أنف هل شمٚمؽ أو ذًمؽ ُمٌٙمٞم٦م:

 اًمٗم٘مف وصؾ هٙمذا ظمٞم٤مل، إمم يٜمٔمر وهٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م إمم يٜمٔمر هٜم٤م ٕنف مل؟ طمرم، هٙمذا

 .اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمتٛمًؽ قمدم هق واًم٥ًٌم اعمٝمزًم٦م هذه ُمثؾ إمم اإلؾمالُمل

 .اًمٌٞم٤من ُمـ ؾمٌؼ ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أردت ُم٤م هذا

 . ..احلٌِم٦م احلدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمٜمٔمر ُمـ اٟمت٘مؾ اًم١ًمال: سمٌمء ذيمرشمٜمل أن٧م احلٌِم٦م، طمدي٨م أطمًٜم٧م، :اًمِمٞم 

 قمالىم٦م ومام أؿمخ٤مص، إمم ٟمٔمر احلٌِم٦م إمم اًمٜمٔمر سم٤محلٌِم٦م، آؾمتدٓل إمم اًمّمقرة إمم

 وإٟمام سم٤مًمّمقرة ُمتٕمٚمً٘م٤م ًمٞمس اًم١ًمال أو اًمٌح٨م ٟمٗمس اًمّمقرة اًمّمقرة؟ ذم اًمٜمٔمر

 هذا احلٌِم٦م ٓقمٌل إمم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ومٜمٔمرة أؿمخ٤مص، ومٝمؿ سم٤معمّمقر

 إمم وًمٞمس اًمٚمٕم٥م إمم اًمٜمٔمر إمم ُمٜمٍموم٦م ٕهن٤م وًمٖمػمه٤م: هل٤م سمف ُمًٛمقح أُمر

ة ٟمٔمرت إذا ُمثؾ اًمٚمٕم٥م إؿمخ٤مص،  اعمرأة سم٤مل ذم خيٓمر ٓ ىمت٤مل، ُمٕمريم٦م إمم اعمرأ

 ُمـ شمن ىمد اًمذي اًمِمخص إمم سمٌٍمه٤م حتٚمؼ أن إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس ىمد ُم٤م يقُمٍئذ

 ُمتقضمف اًمٜمٔمر أن طمٞم٨م ُمـ ُم٠مُمقٟم٦م اًمٗمتٜم٦م ٕن سمف ؾمٛمح اًمٜمٔمر ومٝمٜم٤م ؿمٙمٚمف، وُمـ مج٤مًمف

 .سم٤محلراب ًمٕمٌٝمؿ إمم وإٟمام إؿمخ٤مص أو اًمِمخص إمم ًمٞمس

 اًمقؾم٤مئؾ اخت٤مذ سم٤مب ُمـ هق اعمًجد ذم يم٤من وىمد اًمٚمٕم٥م هذا أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام اعمًجد ذم ًمٕم٥م يمؾ جيقز ومال وإٓ إقمداء، عمالىم٤مة ًمالؾمتٕمداد

 ومٞمف يمٌػم اعمًجد أُمٞم٦م، سمٜمل سمٛمًجد يٕمرف ُمًجد دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقل اعمتٕم٤معملم

 أو اًم٘مدم يمرة ُمالقم٥م اعمالقم٥م ؾمٕم٦م ذم قم٤مدة شمٙمقن ُمٙمِمقوم٦م، ـمًٌٕم٤م ضمًدا يمٌػمة ؾم٤مطم٦م

 اًم٤ًمطم٦م هذه جلٕمؾ رء إُمر ُمـ سمٞمده يم٤من ًمق: أجًْم٤م اعمتٗمٚمًػ هذا ي٘مقل أوؾمع،

٤ًٌم اعمًجد ُمـ  ًمٙمـ ُمالقم٥م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ جيقز ٓ اًم٘مدم، ًمٙمرة ُمٚمٕم٥م.. سمٚمدًي٤م ُمٚمٕم

 سم٤مب ُمـ ٕنف سم٤محلراب: اعمًجد ذم يٚمٕمٌقا  أن ًمٚمحٌِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مز

وا: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمده ةٍ  ُِم  آظمر إمم [62:إنٗم٤مل﴾ ]ىُمق 

 إمم احلدي٨م ٟمٗمس ذم قم٤مئِم٦م وٟمٔمر قم٤مئِم٦م، ٟمٔمر ُم٠ًمخ٦م قمـ اجلقاب هق هذا أي٦م،

 اًمرضمؾ، إمم اعمرأة ٟمٔمر همػم ُمنموع ًمٕم٥م وهق احلٌِم٦م ًمٕم٥م إمم وم٤مًمٜمٔمر احلٌِم٦م، ًمٕم٥م

ة إمم اًمرضمؾ وٟمٔمر  .ؿمخّمًٞم٤م اعمرأ

 اًم٘مرآين اًمٜمص ُمع يّمٓمدم ٓ وطمٞمٜمئذ اًمٚمٕم٥م، طمدي٨م ٟمخرج أن يٛمٙمـ هذا قمغم

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ :اًم١ًمال ذم ضم٤مء اًمذي ـْ  َيُٖمْمه ﴾ وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ : ﴿ويمذًمؽ [32:اًمٜمقر] ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه  َوحَيَْٗمْٔم

ـ    أؿم٤مر اًمذي اعمٕمٜمك إمم أي٦م شم٠مويؾ ذم أبًدا جم٤مل هٜم٤مك ومٚمٞمس [31:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝم
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 سم٤مٔي٦م، اعم٘مّمقد ومٝمق دء سم٘مّمد اًمٜمٔمر يم٤من وم٢مذا اًم٘مّمد، إمم هٜم٤م يٜمٔمر أنف إًمٞمف اًم٤ًمئؾ

 سم٤مب ُمـ هق هذا أيتلم، ذم اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ومٚمٞمس طمًـ ًم٘مّمد اًمٜمٔمر يم٤من إذا أُم٤م

 هق اًمًٚمػ ـمري٘م٦م ٕن اًمًٚمػ: ـمري٘م٦م ظمالف قمغم اخلٚمػ ذم دظمؾ اًمذي اًمت٠مويؾ

 اًمٜمٔمرة أن ًمٜم٤م شمٌلم يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤م سم٤محلدي٨م، أي٦م شمٗمًػم وإٓ سم٤مٔي٦م أي٦م شمٗمًػم

 وم٢من اًمٜمٔمرة، اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ! قمكم ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل قمٚمٞمؽ، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم

 وأُمًؽ أطمّمـ إٟمف: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـش قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم اًمٜمٔمرة

 ٟمٔمرة أنٔمر أن٤م: ًمٞم٘مقل أُمث٤مزم اعمت٠مظمريـ ه١مٓء ُمـ قمكم، ُمـ وًمٜمٗمًف هلقاه وأوٌط

طًم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ىمد اًمٜمٗمس اًمزيمل اًمٓم٤مهر اًمرضمؾ وهذا ـم٤مهرة، ٟمٔمٞمٗم٦م : سا

 اًمٜمٔمر أقم٤مد ُمـ إن: أيش قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم اًمٜمٔمرة وم٢من اًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ»

 .اًمِمٞمٓم٤من ومتٜم٦م ُمـ ومذًمؽ ًمذاِت٤م اعمرأة ؿمخص إمم

 اًمٜمٌل ًمت٠ًمل وىمٗم٧م ح٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  وهق احل٩م اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد أبٞمٝم٤م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 قم٤ٌمس، سمـ اًمٗمْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ورديػش قمٜمف طمجل: هل٤م ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م: »ىم٤مًم٧م

 ومٙم٤من مجٞمٚم٦م، هل ويم٤من ووٞمًئ٤م، هق ويم٤من ؿم٤مسم٤من، ومه٤م إًمٞمف وشمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من

 سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من يدظمؾ ٓ يمل أظمر اجل٤مٟم٥م إمم اًمٗمْمؾ سمٍم يٍمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ يٛمٚمؽ مل ُم٤م ٟمٗمز ُمـ أُمٚمؽ إين: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ومٛمـ

 .سمٞمده اخلثٕمٛمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر شمٙمرار قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صده طمتك ٟمٗمًف ُمـ

 ؾمئؾ ح٤م أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق أبّم٤مريمؿ، ُمـ همْمقا : إًذا

 شمٙمرر أن أُم٤م إومم، اًمٜمٔمرة هل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرةش سمٍمك اسف: »ىم٤مل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرة قمـ

 صحٞمح ذم احلدي٨مش سمٍمك اسف» ٟمٍمومف أن سمف أُمرٟم٤م ىمد ومٝمذا واعمرة اعمرة اًمٜمٔمر

 أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف يمام اًمرضمؾ إمم اًمٜمٔمر شمٙمرر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ًمذًمؽ ُمًٚمؿ،

ة إمم اًمٜمٔمر يٙمرر  أطمديمؿ ٟمٗمس ذم وىمع إذا» اخلٓم٦ٌم طم٤مًم٦م وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ اعمرأ

 ش.سمٞمٜمٝمام ي١مدم أن أطمرى وم٢مٟمف إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمٜمٔمر اُمرأة خيٓم٥م أن



   أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وِبذا

 (22:56:22/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ادحارم أمام افطػؾ إلرضاع افثدي إطفار حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم إول: اعمتّمؾ  وًمده٤م و٤مقم٦مر أثٜم٤مء ُمثالً  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز هؾ، ًمٚمٛمرأ

  أظمقه٤م؟ أو أبقه٤م ُمثؾ حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم اًمثديلم ىمّمدأ شمٔمٝمر أو اًمٕمقرة شمٔمٝمر

 .جيقز ُم٤م ،ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 22: 35/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 



 أبواب يف الهساء مسائل

 متهوعة فكًية





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٦مُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم 
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 حتقة؟ تصع هؾ ادسجد دخؾت إذا احلائض ادرأة

ة: ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م  . شمًٛمٕمٜمل احل٤مئض اعمرأ

ة :اًمِمٞم    سم٤مهل٤م؟ ُم٤م احل٤مئض اعمرأ

 . سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف ٓ أن همػم ،اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م أضم٤مز ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًجد؟ ذم دمٚمس أو شمّمكم هؾ اعمًجد حتٞم٦م ُمٕمروف هق يمام شمّمكم :ُمداظمٚم٦م

 . شمّمكم أن دون اعمًجد ذم دمٚمس ،شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ ،صالة سمدون دمٚمس :اًمِمٞم 

  ؿمٞم ؟ ي٤م ِبذا دًمٞمؾ ًمٞمس وًمٙمـ ،شمّمكم أن دون :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اصٜمٕمل»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق احلدي٨م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم 

 ويّمكم اعمًجد يدظمؾ احل٤مج؟ يّمٜمع ومامذا ششمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم ،احل٤مج يّمٜمع

 وًمٙمٜمف ،هل٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمف مم٤م ذًمؽ يمؾ ،اًم٘مرآن وي٘مرأ  وجيٚمس ويٓمقف

 . سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة: اإلسم٤مطم٦م ُمـ اؾمتثٜمك

 . شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ ،اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م هذا... . :ُمداظمٚم٦م

 وًمٙمٜمٝم٤م ،شمّمقم وٓ شمّمكم ٓ اعمرأة أن ذم أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًمّمالة شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض

 (22: 26: 15/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افـقم؟ ؿبؾ افقضقء فؾحائض يؼع هؾ

  همػمه٤م؟ ُمثؾ ًمٚمٜمقم شمتقو٠م ًمٚمح٤مئض جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 . يٚمزُمٝم٤م ٟمّم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اجلقاب



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 . هل٤م ينمع ًمٙمـ :اًم١ًمال

 أن٧م يمٜم٧م وم٢من ،يٚمزُمٝم٤م ٟمّم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م ،هل٤م ينمع يم٤من ًمق :اجلقاب

 . سمف وم٠منٌئٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٚمؿ

 . إًمٞمؽ اهلل وأطمًـ اً ظمػم اهلل ضمزاك ىمّمدي أن٤م :اًم١ًمال

 . وإًمٞمؽ :اجلقاب

 ،اًمٜمقم ىمٌؾ اًمقوقء سمٛمنموقمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ اًمٜمص ضم٤مء أنف أىمّمد :اًم١ًمال

٠َمَخ٧م ،ـمٝم٤مرة قمغم اإلٟم٤ًمن يٌٞم٧م وأن ًَ  ومٝمؾ ،طم٤مئض إين: ىم٤مًم٧م اًمٜم٤ًمء إطمدى وَم

 ٓ ووقئل أن أم ،احلدي٨م ذم اًمٜم٤مس ًمٌ٘مٞم٦م ُمنموع هق يمام ،زم ُمنموع ًمٚمٜمقم ووقئل

 . طم٤مئض ٕين :ي١مظمر وٓ ي٘مدم وٓ ي١مصمر

  قمٜمف؟ أضمٌتؽ سمامذا ُمٜمل؟ ؾمٛمٕمتف اًمذي ُم٤م :اجلقاب

 . ٟمص يرد مل يٛمٜمع رء يقضمد ٓ أنف: ىمٚم٧م :اًم١ًمال

 .سمذًمؽ يٚمزُمٝم٤م رء يقضمد ٓ: ىمٚم٧م ،يٚمزم: ىمٚم٧م ،يٛمٜمع ىمٚم٧م ُم٤م ٓ :اجلقاب

   (22: 12: 39/  226/  واًمٜمقر اهلدى)

 كػاس دم مـفا يسقؾ افذي افدم يعد هؾ أشؼطت إذا ادرأة

 ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ اًمذي اًمدم ٕمديُ  ومٝمؾ ،أؾم٘مٓم٧م إذا ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

  ٓ؟ أم

 . اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م شمرى طمتك ،شمٓمٝمر وٓ ٟمٗم٤مس دم هق ،ٟمٗم٤مس دم هق ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 . ٟمٗم٤مس دم يٕمتؼم :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

   (22: 29: 13/   162/  واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 افشػاؾة اجلقارب ظذ افـساء مسح حؽؿ

 رىمٞم٘م٦م ضمقارب شمٕمٚمؿ يمام يٚمًٌـ اًمٜم٤ًمء ،اجلقرب قمغم ًمٚمٛمًح سم٤مًمٜم٦ًٌم :اعمٚم٘مل

 اًمرىمٞمؼ اجلقرب هذا قمغم يٛمًحـ أن ذم اًمرظمّم٦م ٟمٕمٓمٞمٝمـ أجْم٤مً  ومٝمؾ ،ؿمٗم٤موم٦م ضمداً 

م ًمًٌف اًمذي ،اًمِمٗم٤مف  ؟اح٤مء ُمٜمف ويتنب ؿمٗم٤مف وهق ذًمؽ جيقز هؾ ،ـمٌٕم٤مً  طمرا

م ًمًٌٝم٤م أن ٧مأـمٚم٘م أن٧م ،أـمٚم٘متف يمام اًم٘مقل ـمٚمؼأُ  ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم   .طمرا

 واًم٤ًمق؟ اًمرضمؾ قمـ يِمػ ؿمٗم٤مف :اعمٚم٘مل

 ...يقاش يقاش: اًمؽميمل ىمقًم٦م قمغم :اًمِمٞم 

 ،ٗم٤موم٦ماًمِم   اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب شمٚمٌس أن حيرم سم٠منف ،اًم٘مقل ؼٓمٚمِ يُ  أن جيقز ٓ ومٙمذًمؽ

ة شمٙمقن وم٘مد  وٓسم٦ًم ،وزوضمٝم٤م ظم٤مًمٞم٦م هل أو ،حم٤مرُمٝم٤م ذوي وسملم ،داره٤م ذم اُمرأ

 هل٤م؟ ذًمؽ جيقز ،اًمٞمٝمقد ديـ ُمـ أرق هل اًمتل اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب

 .جيقز :اعمٚم٘مل

 اعمًح؟ هل٤م جيقز هؾ جيقز: :اًمِمٞم 

 ....ىمٚم٧م اًم٘مٞمد ُمع أن٤م :اعمٚم٘مل

 اعمًح؟ هل٤م جيقز هؾ ،ُّيديؽ اهلل ؿمٞم  ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞم 

 .هذا أؾم٠مل ،اًم١ًمال أن٤م :اعمٚم٘مل

 قمغم ؾم١ماًمؽ سمٜمٞم٧م أن٧م ،اًم١ًمال هذا يم٤من ُم٤م. اًم١ًمال هذا يم٤من ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ًمًٌٝم٤م مرّ حَ اعمُ  اجلقارب

 .اًم٤ًمىملم سم٤مدي٦م سمف خترج أنف وهق ،ىمٞمداً  ووٕم٧م أن٤م :اعمٚم٘مل

 ىمٚم٧م وًمذًمؽ ،إـمالىم٤مً  ورد ومام ًمٗمٔمؽ ذم أُم٤م ،ذهٜمؽ ذم اًم٘مٞمد هذا ،ٓ.. ٓ :اًمِمٞم 

 .إـمالىمؽ أـمٚمؼ ُم٤م أن٤م ،مت٤مُم٤مً  ًمٙمالُمؽ ُمٜمتٌف وأن٤م ًمؽ



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىم٦مرّ سمِ  يم٤مٟمقا  وًمق ىمٚمٜم٤م يمام اًمرىمٞم٘ملم اجلقرسملم قمغم اعمًح ،ٟم٠ًمل أن جي٥م إذاً  :اًمِمٞم 

 اجلقارب هذه أنف اًم٘مقل ومّمؾ ُمع ،جيقز ٓ أو قمٚمٞمٝمام اعمًح جيقز هؾ ،اًمٞمٝمقد ديـ

 ُمـ سمد ٓ آه ،ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة همػم سمٓمري٘م٦م أو ،ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة سمٓمري٘م٦م اعمرأة ًمًٌتٝم٤م

 . اًمتٗمّمٞمؾ

ة أُم٤م: ومٜم٘مقل  ذم ؿمؽ وٓ ،ذقم٤مً  ضم٤مئزاً  ًم٤ٌمؾم٤مً  اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب ًم٧ًٌم اًمتل اعمرأ

 هٜم٤م؟ إمم ُم٤مر ،قمٚمٞمٝم٤م اعمًح ضمقاز

 .هٜم٤م اعمًح وم٤مئدة ومام ،ضمؾاًمرِّ  إمم يّمؾ هق يمٚمف اح٤مء :اعمٚم٘مل

 .ٓ: زم ىمؾ ،هٜم٤م إمم صح ؟اً ُمقضمز ؾم١مآً  ؾم٠مخ٧م أن٤م :اًمِمٞم 

 .٤مً صحٞمح يّمػم سم٠منف أؤُمـ أن٤م ،ٓ :اعمٚم٘مل

 !صحٞمح يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .واوح٤مً  احلٙمؿ يٗمٝمٛمقا  طمتك ،ؾم٤مسم٘م٤مً  إخ ؾم١مال قمغم شمٕم٘مٞم٤ٌمً  أريد :اعمٚم٘مل

 هق وإٟمام ،سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام شمٕمٚمٞمؾ سمدون شم٘مقل ٓزم ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .رأجؽ ؿمق ،أن٧م ؿٝمَ تّ شمُ  ُم٤م طمتك ،يمذا ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: سمت٘مقل ،شمذيمػم

سم٤مً  أىمقل أن٤م ،يمثػماً  ٟمًٛمٕمف اًم٘مقل هذا  ًمٕمٙم٧ًم سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: قمٚمٞمف ضمقا

 أومم قمٚمٞمف اعمًح اًمٌنمة إمم اح٤مء يقصؾ اًمذي اجلقرب إن: وًم٘مٚم٧م ،مت٤مُم٤مً  اعمقوقع

 ،رأجؽ ؿمق ،اًمٌنمة إمم اح٤مء وصقل يٛمٜمع اًمذي ،اًمث٘مٞمؾ اجلقرب قمغم اعمًح ُمـ

 . أظمرى ٘م٤مسمؾشمُ  ومٚمًٗم٦م

 يم٤من ًمؽُم٤م اإلُم٤مم يرطمؿ اهلل ،اإلؾمالم ذم اًمدظمٞمٚم٦م وأراء اًمٗمٚمًٗم٤مت ؿم٠من هذا

 ُم٤م هذي اهلٞمِم٦م ،أظمر رأي إمم اًمرأي شمريمتؿ آظمر ُمـ أضمدل رضمؾ ضم٤مءيمؿ يمٚمام: ي٘مقل

 .وم٘مٞمف يمالم ،سمتٜمتٝمل

 ذم ذط ووع ذم ،اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ذم ىمٚم٧م يمام ٟمص قمٜمدٟم٤م ًمٞمس :وم٤معم٘مّمقد 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 .آظمره إمم.. . ُمـ ُمـ ًمقن ُمـ ؿمٙمؾ ُمـ ُمت٤مٟم٦م ُمـ خ٤مٟم٦مصم ُمـ اجلقرسملم قمغم اعمًح

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام 

 يمت٥م ذم ه٤معمذيمقرة اًمنموط ُمـ ذـم٤مً  ادقمك عمـ ومٜم٘مقل ،شذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق ،سم٤مـمؾ

 إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا ﴿: هلؿ ٟم٘مقل  ،ه٤مشمقا  ،ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م يمام سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اخلالف قمغم اًمٗم٘مف

 .[111:اًمٌ٘مرة﴾ ]َص٤مِدىملِمَ  يُمٜمُتؿْ 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا :وم٢مذاً    قمغم ٗم٤موم٦ماًمِّم  اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب ًم٧ًٌم اًمتل ًمٚمٛمرأ

 . حم٤مرُمٝم٤م ُمع زوضمٝم٤م ُمع يٕمٜمل ،اًمنمع وومؼ

 ،ِب٤م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ُم٠ًمخ٦م شم٠ميت هٜم٤مك ،ًمرِب٤م قم٤مصٞم٦م ًمًٌتٝم٤م إذا قمام   اجلقاب يٌ٘مك

 ًمف هؾ ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وهل ،ِب٤م إحل٤مىمٝم٤م يٛمٙمـ وًمٙمـ

 شمٚمؽ قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمـ: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ٓ؟ أم ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕمرووم٦م اًمرظمّم٦م

ٓ  ﴿: ُم٠ًمخ٦م ٟمًٞم٧م يمام ،شمٜم٤ًمه٤م أن ًمؽ آن ُم٤م أفمـ اًمتل اًم٘مّم٦م ﴾ َٟمِذيرٌ  ومِٞمَٝم٤م ظمال إِ

 اًم٘مّم٦م؟ ذايمره٤م ،ه٤مه ،[24:وم٤مـمر]

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ٟمّ  يًٛمٕمقه٤م كّم ظَم  :اًمِمٞم   شمذيمره٤م؟ ،ه٤مقؾمٛمٕم ُم٤م أفمـ ه١مٓء، ٤مإظمقا

 سم٠من أب٤مه وم٠مُمر ،اإلومت٤مء ُمٙم٤من ومًٞمخٚمق ،ؾمٗمر ًمف قمرض اعمٗمتلم أطمد سم٠من زقمٛمقا 

 قمٚمؿ ٓ وأن٤م هذا يمٞمػ اسمٜمل ي٤م: ًمف ىم٤مل ،أُمل ضم٤مهؾ رضمؾ وأبقه ،ُمٙم٤مٟمف ذم خيٚمٗمف

 ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام ،إًمٞمؽ أقمقد ريثام ِب٤م شمًتٕملم ـمري٘م٦م أقمٚمٛمؽ أن٤م: ىم٤مل ،قمٜمدي

 :ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ًمف ىمؾ ؾم١مآً  ي٠ًمخؽ

 ،زوضمتل قمغم رتوصمِ  همْمٌل يٕمٜمل ـمٚمع أن٤م ،اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء 

 اعم٠ًمخ٦م اسمٜمل ي٤م: فًم ل٤مىم ٓ؟ أو قمكم طمرُم٧م هذه ومٝمؾ. سم٤مًمثالصم٦م ـم٤مًمؼ أن٧ِم : هل٤م وىمٚم٧م

 . ـم٤مًم٘م٦م همػم هل ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ـم٤مًم٘م٦م هل: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،ىمقٓن ومٞمٝم٤م

ّ  ؿمؽميأ قمؿ ويمٜم٧م ،اجلٛمٕم٦م أذان ؾمٛمٕم٧م ُمثالً  أن٤م اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م  واصؾ ٞم٧مومَت
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 ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: سمت٘مقل ،صحٞمح هق ٤مُم ٓإو صحٞمح اًمٌٞمع هذا هؾ ،ٓؿمؽمي٧م

 . وهٙمذا

 وُم٣م ،إًمٞمف ىمدُمٝم٤م اًمتل ي٘مقًمقن يمام اًمنمقمٞم٦م ٚم٦مٞماحل وهل٤م ٓسمٜمف إب اـمٛم٠من

 ،إًمٞمف يتقاومدون يم٤مًمٕم٤مدة اًمٜم٤مس وسمدأ ،اسمٜمف جمٚمس ذم جيٚمس إب وسمدأ ،ؾمٌٞمٚمف ذم اعمٗمتل

 ضم٤مز ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم اسمٜمل ي٤م: ًمف سمٞم٘مقل ؾم١مال سمٞم٠ًمل واطمد يمؾ

 اجلٛمٕم٦م همًؾ ُمثؾ ،ؾمٜم٦م سمٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ومرض سمٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ،ضم٤مز ُم٤م وسمٕمْمٝمؿ

 .آظمره إمم وو اعمًجد وحتٞم٦م

 قمٜمده ذم ُم٤م اًمِمٞم  أنف ،اإلومت٤مء جمٚمس حييون يم٤مٟمقا  اًمذيـ إذيمٞم٤مء أطمد ومتٜمٌف 

 ،يمذا اًمّمحٞمح ًمٙمـ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: سمٞم٘مقل قمٚمؿ قمٜمده سمٞمٙمقن سمٞم٘مقل يم٤من ًمق ،قمٚمؿ

 .ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم إٓ ،ُمرة وٓ ُمٜمف ـمٚمع ُم٤م هق ًمٙمـ

: ًمف ىمؾ ،اًمِمٞم  زم اؾم٠مل دظمٚمؽ: فًم ىم٤مل ،ًمف ضم٤مر أذن ذم أخ٘مك دس اًمذيمل ومٝمذا 

  َأذِم ﴿ ؾمٞمدي ي٤م
ِ
  َأذِم ﴿ اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل ؟[12:إسمراهٞمؿ﴾ ]ؿَمؽ   اّلل 

ِ
 اّلل 

 .ؿم٤مُمٞم٦م ٟمٙمت٦م هذه ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ًمف ىم٤مل ؟[12:إسمراهٞمؿ﴾ ]ؿَمؽ  

 ٟم٤مس دمد أن ،أن سمٕمض قمغم شمٜمٓمٌؼ ًمٙمٜمٝم٤م ،صحٞمح٦م إهن٤م سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م ،ـمٌٕم٤مً  

 ،ؾمٌٞمٚمٝمؿ هذا ،قم٤مُم٦م ضم٤مُمٕم٦م وحم٤مومؾ جم٤مًمس وذم ،إُم٦م ىمٞم٤مدة يتقًمقن أهنؿ يزقمٛمقن

 واعمذه٥م ،هٞمؽ احلٜمٗمل اعمذه٥م: إًمٞمٝمؿ شمقضمف أو هلؿ شمٕمرض ُم٠ًمخ٦م ذم سمٞمحٙمقا 

 :اًمّمقاب ويـ ؾمٞمدي وي٤م ،هٞمؽ اًمِم٤مومٕمل

 !ُمٚمتٛمس اهلل رؾمقل ُمـ ويمٚمٝمؿ

 .ؾم٤مح٤مً  اهلل ًم٘مل قم٤مح٤مً  ىمٚمد ُمـ

 ًمف هؾ ُم٤مً رّ حُمَ  ؾمٗمراً  ؾمٗمره يم٤من إذا ،اعم٤ًمومر ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ: وم٤مًمِم٤مهد

 .ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،اًمرظمص هذه

 ًمٙمـ ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ؾمٗمره هق اعم٤ًمومر هذا دام ُم٤م ،ومرق ٓ ٟمفإ ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م

 ،يمٚمٝم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م يِمٛمؾ ـمقيؾ وؾمٗمر ،ىمّمػم ؾمٗمر ًمٜم٤م ،اهلل ؾمٌح٤من ،ؾمٗمران قمٜمدٟم٤م ٟمحـ
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 ٟم٦ًٌم ذم اًمتٗم٤موت ًمٙمـ ،قم٤ميص ُمٜم٤م واطمد يمؾ ،اًمٓمقيؾ اًمًٗمر هذا ذم يقضمد ومٙمام

 شمٚمؽ ًمف شمنمع ٓ ،اًمٓمقيؾ ؾمٗمره ذم وضمؾ قمز اهلل يٕميص اًمذي هذا ومٝمؾ ،اعمٕمّمٞم٦م

 . !هذا ي٘مقل ُمـ ،اًم٘مّمػم اًمًٗمر ذم ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم

 صالشمف ذم ومٝمق يّمكم أن يريد دام ُم٤م ،ىم٤مساً  ؾمٗمراً  ي٤ًمومر أن يريد اًمذي هذا :وم٢مذاً 

 قمغم وًمإلـمالع ،رضم٦مًمٚمٗمُ  أورسم٤م إمم سمٚمده ُمـ ظمرج واهلل هق ًمٙمـ ،قم٤مصٞم٤مً  ًمٞمس

 .واًمًٞمٜم٤مُم٤مي٤مت اًم٤ٌمرات ودظمقل ،اجلٛمٞمالت اًمٖم٤مٟمٞم٤مت

 ،يّمقم وهق يّمكم ومٝمق ،اهلل يٓمٞمع ذًمؽ ُمع هق ًمٙمـ ،ُمٕمّمٞم٦م هذه أن ؿمؽ ٓ 

 ي٘مقل ،ُم٤ًمومر وهق جيٛمع أن ًمف هؾ ،ُم٤ًمومر وهق ريمٕمتلم يّمكم أن صغم إذا ًمف ومٝمؾ

 .وآضمتٝم٤مد اًمرأي ؾمقى هٜم٤مك دًمٞمؾ ٓ ،اًمدًمٞمؾ ُم٤م ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر هذه ٓ ،اًم٘مقل ذًمؽ

 اًمِم٤مرع أراده اًمتٗمّمٞمؾ هذا يم٤من ًمق ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً  يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ 

سْمتُؿْ  َوإَِذا﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمثالً  ىم٤مل اًمذي ،احلٙمٞمؿ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمَٚمٞمَْس  إَْرضِ  ذِم  رَضَ

وا َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  ـَ  شَمْ٘مٍُمُ الةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمتُؿْ  إِنْ  اًمّم  ِذي  صمؿ ،[121:اًمٜم٤ًمء﴾ ]يَمَٗمُروا اًم 

 صدىم٦م»: ىم٤مل ،٤مٜمّ أُمِ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: إصح٤مب أطمد ُمـ ؾم١مال ضم٤مء

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ ِب٤م اهلل شمّمدق

 ٓ ومٚمامذا ،صالشمف ذم هلل ـم٤مقم٦م دظمؾ ًمٙمٜمف ،ؾمٗمره ذم هلل قم٤مصٞم٤مً  ظمرج ومالن :إذاً  

 .رسمف رظمّم٦م ي٘مٌؾ

 اًمتٛمتع ضمقاز ذم ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر وسملم ـم٤مقم٦م ؾمٗمر سملم ومرق ٓ أنف اًمّمقاب :إذاً  

 .ًمٚمًٗمر ضمٕمٚم٧م اًمتل سم٤مًمرظمص

 قمغم واعمًح ،اخلٗملم قمغم اعمًح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمص: ٟم٘مقل يمذًمؽ

 .اًمٜمٕمٚملم قمغم واعمًح ،اجلقرسملم

ءً   ُم٤مً  أم ًمًٌف، طمالًٓ  قمٚمٞمف اعمٛمًقح يم٤من ومًقا  قمغم يمالُمٜم٤م ،آظمر رء ومٝمذا ،طمرا

 .ضم٤مئز ومٝمق ،اعمًح
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 :قم٤مصٞم٦م هل ؿمؽ سمال ًمٙمـ ،وقم٤مصٞم٦م ـم٤مئٕم٦م سملم اعمًح طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ :إذاً  

 ذم ي٘مقل ورسمٜم٤م ،سمنمِت٤م أبدت وم٘مد ،ضمقرسم٤مً  شمٚمٌس مل ،طم٤مومٞم٦م ظمرضم٧م ًمق يمام خترج ٕهن٤م

ـَ  َوٓ﴿: يمت٤مسمف سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  واًمٖم٤مًم٥م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 ذم أىمداُمٝمـ شمٌدوا يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ ،اجلقارب يٚمًٌـ يمـ ُم٤م اًمٜم٤ًمء أن إج٤مم شمٚمؽ ذم

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٤مصػ ريح أو طمريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 وهذا ،ؿمؼميـ أو ؿمؼماً  اعمرأة ُمـ اًمذيؾ سم٢مـم٤مًم٦م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمنمع ضم٤مء ًمذًمؽ 

 وم٢مذا ،اجلقارب ًمٌس قم٤مدِتؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل ٕنف ،ىمدُمٝم٤م شمٜمٙمِمػ ُم٤م طمتك ،طمد أيمثر

ةا ظمرضم٧م  ومٝمل اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم هل ُم٤م ًمٙمـ ،ضمقارِب٤م ٓسم٦ًم هل ُم٤م ُمرأ

 ٟم٘مقل يمذًمؽ ،ـم٤مئٕم٦م ومٝمل رضمٚمٞمٝم٤م وهمًٚم٧م شمقو٠مت إذا ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤مصٞم٦م هل ،قم٤مصٞم٦م

 .ُمٓمٞمٕم٦م ومٝمل وُمًح٧م صٚم٧م إذا ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤مصٞم٦م ومٝمل ؿمٗم٤موملم سمجقرسملم ظمرضم٧م إذا

  (22: 12: 24/ 531/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 18: 21/ 531/ واًمٜمقر اهلدى)

 افغسؾ؟ يقجب متك فؾؿرأة آحتالم

 يٕمٜمل أؿمٞم٤مء ذم ،آطمتالم ذم شمرى اًم١ًمال ؾم٠مخٜم٤مك قمٜمدُم٤م ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 حتس أو يٕمٜمل شمرى هل زم ىمٚم٧م أنف يّمػم اًمذي وـمٌٕم٤مً  ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو جم٤مُمٕم٦م أو

 .شمتٜمٌف ٓ ًمٙمـ اًمٌمء ِبذا

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .. شمِمٕمر ُم٤م يٕمٜمل شمتٜمٌف؟ ُم٤م أجش: لأؾم٠م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ أو ُم٤مء ُمٜمٝم٤م ظمرج أنف يٕمٜمل شمٜمتٌف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اعم٘مّمقد هذا :ُمداظمٚم٦م

 .إيف :اًمِمٞم 
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 ..ضم٤مُمٕم٧م ُملم أهن٤م اٟمت٤ٌمه ُمش :ُمداظمٚم٦م

 . ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمرضمؾ يِمٕمر يمام شمِمٕمر هل أُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مء شمرى أن اعمٝمؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞم 

 شمٖمتًؾ؟ ـمٌٕم٤مً  وضمدشمف إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ ،ظمالص :اًمِمٞم 

 وضمدشمف؟ ُم٤م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمًؾ وضم٥م ُم٤م :اًمِمٞم 

 اح٤مء ممٙمـ فمٝمره٤م قمغم ٛم٦مئٟم٤م يم٤مٟم٧م إذا ،اعمقوقع ٟمٗمس ذم ٟم٘مٓم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌمء؟ هذا ،اًمٖمًؾ يقضم٥م هؾ يرضمع ويرد يٓمٚمع

 وُم٤مذا؟ اح٤مء يٓمٚمع ممٙمـ :اًمِمٞم 

 ..اًمٔمٝمر قمغم ُمًتٚم٘مٞم٦م يمقهن٤م صم٤مٟمٞم٦م ةُمر ويرضمع :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٛمٜم٤م امومٞم اًمٓمٌل اًمٕمٚمؿ ذم وٓ ،اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ذم ٓ رء ومٞمف ُم٤م ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل اح٤مء وضمدت إذا اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هٞمؽ سمس ،إيف :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

  (22: 52: 31/ 327/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـ اشتقؼظت إذا افثالث افعؼد مـ تتخؾص ـقػ احلائض

 افـقم

 قم٘مد أطمديمؿ سم٤مت إذا ،أطمديمؿ أصٌح إذا اًمقوقء شمٌع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 هلذا احل٤مئض ومْمؾ ُم٤م هذا وم٠مىمقل ،هن٤ميتف إمم قم٘مد سمثالث ومٞمتف٤مىم قمغم اًمِمٞمٓم٤من

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ،قم٘مدة اٟمحٚم٧م اهلل وذيمرت ىم٤مُم٧م إذا هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤محل٤مئض ،احلدي٨م

 واًمّمالة؟ ًمٚمقوقء

 أن احل٤مئض قمغم حيرُمقن اًمذـي قمغم طمججٜم٤م ُمـ هذه أوًٓ  ،أظمل إؿمٙم٤مل ُمق هذا :اًمِمٞم 

 جي٥م ،ًمٚمٜمقم ضمٜمٌٝم٤م شمْمع طمٞمٜمام اعمرأة أن ي١ميمد مم٤م إًمٞمف أخٛمح٧م أن٧م اًمذي هذا سمؾ ،اًم٘مرآن شمتٚمق

ٔي٤مت ُمـ سمٌمء وحتٞمٓمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمقذ أن ٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م صم٤مسمت٤مً  يم٤من ُم٤م وسمخ٤مص٦م ،اًمٙمريٛم٦م ا  وم٘مراءة ،اًم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صم٧ٌم مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،اعمزُمؾ وؾمقرة شم٤ٌمرك ؾمقرة وىمراءة ،اًمٙمرد آي٦م ُمثالً 

 هذه أهؿ وُمـ ،يْمٓمجع أن سمٕمد أو ،يْمٓمجع أن ىمٌؾ ؾمقاء ،يٜم٤مم أن ىمٌؾ ي٘مرؤه٤م يم٤من اًمًالم

وراد هذه ٛمثؾسم أت٧م إذا ،احل٤مئض اعمرأة هذه أن اقمت٘م٤مدي ذم وم٠من٤م ،اعمٕمقذشم٤من اًمًقر  يم٤من ،ٕا

 يَُٙمٚمُِّػ ٓ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك فىمقًم قمٛمقم ذم داظمٚم٦م ٕهن٤م أذهن٤م: ذم اًمِمٞمٓم٤من يٌقل أٓ هل٤م ُمٕمٞمٜم٤مً  ذًمؽ

 ُ ٤م اّلل  ًً ٓ   ٟمَْٗم تٓمٞمع ٓ أهن٤م داُم٧م ومام ،[286:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ  ،سم٤مًمّمالة شمتٚمٌس أن ذقم٤مً  شًم

ٔي٤مت أو اًمًقر ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ٤مح :اًم٘مراءة ُمـ هل٤م جيقز سمام شمتٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م  .ا

  (22: 37: 32/ 324/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة ـشػف ادباح افقجف حدود

 اهلل ؿم٤مء وإن ،اًمقضمف يمِمػ ضمقاز ُمـ ذيمرمتقه وُم٤م ًمٚمحج٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ شمٖمٓمك اًمكم احلدود أو اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهل ،ًمٜم٘مٓم٦م أؿم٤مر أمحد أؾمت٤مذ ،ومٞمف ٟمٕمت٘مد اًمذي هذا

 هذا؟ ذم رأي ًمٙمؿ ومٞمف شُمرى ومٞم٤م ،اًمقضمف هذا

 وهق ،اإلٟم٤ًمن سمف يقاضَمف ُم٤م :وذقم٤مً  ًمٖم٦م اًمقضمف ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هق :اًمِمٞم 
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 .ذًمؽ ُمـ أيمثر ًمٞمس ،اًمقوقء ذم همًٚمف جي٥م اًمذي اًمقضمف ىمرص

 ،أمحد إؾمت٤مذ ومٕمؾ رأج٧م يم٠مين ،ُمرادك ومٝمٛم٧م أن٤م ،ٟمٕمؿ أؾمت٤مذي يم٠مين :ُمداظمٚم٦م

 ذم ةإؿم٤مر وشمْمع ٖمٓملشمُ  ومٙم٤مٟم٧م ،اًمِم٤مم ذم يًتخدُمقه يم٤مٟمقا  اًمكمِّ  اًمٖمٓم٤مء هق: ي٘مقل

 اؾمتدارة ٕنف اًمقضمٜم٤مت: ُمـ ضمزء أو اًمقضمٜم٤مت شمٙمِمػ ُم٤م طمتك اًمٚمحٞم٦م ومتٖمٓمل ،ومٛمٝم٤م

 ممٙمـ؟ يمٞمٗمٞم٦م ومٝمل ،اًمٗمتٜم٦م ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد هذه إٟمف إؾمت٤مذ ي٘مقل اًمقضمف

 ًمٖمقي ُمقوقع اعمقوقع ٕن ،أن ضم٤مٟم٤ٌمً  سمٞمٜمزقمٝم٤م اًمٗمتٜم٦م ىمْمٞم٦م أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 .وشمٕمرومقٟمف ذيمرٟم٤م اًمذي هذا هق ًمٖم٦م اًمقضمف ٓ؟ أم صح ،وذقمل

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م: وهق أجْم٤مً  اًمٚمٖم٦م ذم يٕمرف رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 وم٤مًمٜم٘م٤مب «ال تنتؼب املرأة املحرمة وال تلبس الؼػازين» ،اًمٜم٘م٤مب اعمِمٝمقر احلدي٨م

ة شمٖمٓمل  .قمٞمٜمٞمٝم٤م قمدا ُم٤م وضمٝمٝم٤م يمؾ اعمرأ

 طمٞم٨م ُمـ ٟم٘م٤مسم٤مً  يٙمقن ٓ أو ،اًمٜم٘م٤مب ُمـ ضمزءاً  يٙمقن أن إُم٤م هق اًم٘مًؿ هذا :وم٢مذاً  

 ٟمحـ وهذا ،اًمٕمٞمٜملم وحت٧م إنػ قمغم ِمده يُ  اًمذي هق اًمٜم٘م٤مب ،يٕمٜمل اًمٕمريب اًمتٕمٌػم

 إومْمؾ هق هذا اعمٜمديؾ وضمد أن سمٕمد وإومْمؾ ،إومْمؾ سم٠منف احلج٤مب ذم طمٜم٤مس  

 قمغم حيرم هؾ اًمٌح٨م ،هذا ذم ًمٞمس اًمٌح٨م ًمٙمـ ،ٟمٗمًف اًمٜم٘م٤مب ُمـ أومْمؾ ،يٕمٜمل

 وم٤مٔن ،اًمًؽم هل٤م إومْمؾ أن سمٞم٤من ُمع ،ذًمؽ هل٤م جيقز أم ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اعمرأة

ة ة ،إومْمؾ هق هذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وضمٝمٝم٤م شمًؽم اُمرأ  إٓ وضمٝمٝم٤م شمًؽم صم٤مٟمٞم٦م ُمرشم٦ٌم ذم اُمرأ

 اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم ٕنف ومٛمٝم٤م: أنٗمٝم٤م دون ُم٤م شمًؽم أن٧م ذيمرِت٤م اًمتل اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ،قمٞمٜمٞمٝم٤م

 ،ومٛمٝم٤م صمؿ ،قمٞمٜم٤مه٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ أنف ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٕمقدي٦م

 .هذه اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ.. و..و

 ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م يرى ٓ هٜم٤م ُمـ ومٝمق ،إومْمٚمٞم٦م ُمراشم٥م ٟمِمقف سمدٟم٤م ٟمحـ إذا: وم٢مذاً  

 .هٙمذا صمؿ ،هٙمذا صمؿ ،هٙمذا صمؿ ،إـمالىم٤مً 

 قمرف ومٞمف يم٤من: يٕمٜمل اًمٕمرومٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أؾمت٤مذي ًمٙمـ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 قمـ ذيمرشمف اًمذي اًمقصػ هذا قمرف ذم يم٤من ،واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ىمديامً 
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 ُمقضمقد؟ يم٤من أمحد إؾمت٤مذ

 شمدين أن ُمٜمت٘م٦ٌم شمٙمـ مل إذا وإٓ ،اًمٜم٘م٤مب إٓ يقضمد ٓ أن٧م ذيمرشمف اًمذي :اًمِمٞم 

 مل اًمٞمقم اعمٕمروف اعمٜمديؾ ،اعمقضمقد هق هذا ،وضمٝمٝم٤م إمم شمًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر اجلٚم٤ٌمب

 .ُمٕم٤مٟمٞمف سم٠موؾمع اًمًؽم حي٘مؼ ٕنف إًمٞمٜم٤م: أطم٥م اؾمتٕمامًمف هذا ًمٙمـ ،ُمقضمقداً  يٙمـ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 اًمتل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،طم٘م٤مً  ىمٞمؾ وىمد ي٘م٤مل ىمد ،ًمٚمٌح٨م تٛمٞمامً شم! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف يتقؾمط ُمذه٥م هذا أن: يٕمٜمل ،اًمٗمتٜم٦م ىمْمٞم٦م وهل ،إؿم٤مرة أن إًمٞمٝم٤م أذت

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٙمِمػ هل٤م ٟمجٞمز ٓ ويمذًمؽ ،اًمًؽم قمٚمٞمٝم٤م ٟمقضم٥م ٓ ٟمحـ: ومٞم٘مقًمقن اًمٌٕمض

 قمغم اًمْمقء شمٚم٘مقن ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م طمٌذا ومٞم٤م ،اًمًؽم قمٚمٞمٝم٤م ٟمقضم٥م اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م قمٜمد وًمٙمـ

 ؟اعم٠ًمخ٦م هذه

 دمري أن جيقز ٓ ،كَِم خُتْ  اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ،اًمنمع ُمـ أومٝمؿ ُم٤م طم٥ًم أن٤م :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء مجٞمع يِمٛمؾ ،قم٤مُم٤مً  ُمذه٤ٌمً 

ة أي: أىمقل ًمٙمٜمل   ُم٤م إذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ اًمٙمِمػ ُمـ هل٤م اهلل أب٤مح سمام شمتٛمتع اُمرأ

 إن ـمريؼ وسم٠مي ،وؾمٞمٚم٦م سم٠مي قمٜمٝم٤م شمٌتٕمد أن جي٥م ومٝمٜم٤م ،اًمٗمتٜم٦م ذم ؾمت٘مع أهن٤م ؿمٕمرت

 أن سملم ضمداً  يمٌػم ومٗمرق ،اهلرب وم٤مهلرب وإٓ ،ومٌٝم٤م واًمتٖمٓمٞم٦م اًمًدل يٙمٗمل يم٤من

 .. وسملم ،اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م وضمقهٝمـ يًؽمن أن يمٚمٝمـ اًمٜم٤ًمء قمغم ٟمٗمرض

 أصح سمٕم٤ٌمرة ُمٜمف يٚمزم أو ُمٜمف يًتٚمزم وهذا ،اًمٜم٤ًمء يمؾ قمغم قم٤مُم٤مً  ُمذه٤ٌمً  اًمٗمتٜم٦م ومجٕمؾ

 وأن ،ُمٙم٤من وًمٙمؾ زُم٤من ًمٙمؾ ص٤مًمح اإلؾمالم أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اهلل: ذيٕم٦م ٟمٖمػم أن

 .قمٚمٞمٝم٤م وُمـ إرض اهلل يرث أن إمم يمذًمؽ ومٝمق ،إول اًمزُمـ ذم يم٤من طمٙمؿ أي

 قمـ شمٌٕمده٤م وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمتٕم٤مـمك أن قمٚمٞمٝم٤م ومحٞمٜمئذٍ  ،ًمٚمٗمتٜم٦م ُم٤م اُمرأةٌ  شمٕمرو٧م إذا ًمٙمـ 

 وهذا ،وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم ُمقضمقدة اخلِمٞم٦م هذه ،اًمٗمتٜم٦م ذم شم٘مع أن ظمِمٞم٦م أُم٤م ،اًمٗمتٜم٦م ذم اًمقىمقع

 جيقز ٓ شأهن٤م» اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح يتٕمٚمؼ ومٞمام ،ُمراراً  ُمٕمٙمؿ ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م سمح٨م ذم اًمقاىمع ذم يدظمؾ

ظمذ  ُم٤م اًمرؾمقل ذًمؽ وُمع ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  ِب٤م ًمألظمذ اعم٘متيض يم٤من إذا ِب٤م ٕا
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 سمال- يم٤من إن اًمرؾمقل وزُمـ ،اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقدة اعمٗمًدة أن ؿمؽ ومال ،سمذًمؽ أظمذ

تٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ ،ىمٌؾ ذي ُمـ أيمثر واعمٗم٤مؾمد اًمٗمتـ اًمٞمقم أىمقل أن ممٙمـ -ؿمؽ  مل اًمٗمتٜم٦م ٟم٘مقل أن ًٟم

ٛمع وٟمحـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة شمٙمـ  يمتٚمؽ ،احلقادث سمٕمض احل٘مٞم٘م٦م ًٟم

طم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل احل٤مدصم٦م  اعمًجد إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  ظمرج رضمالً  أن ،اًمّمحٞمح٦م ٕا

 ومٕمٚمف إٓ زوضمف ُمع اًمرضمؾ يٗمٕمٚمف ؿمٞمئ٤مً  يدع ومٚمؿ: ىم٤مل ديم٤مهن٤م ذم حمٚمٝم٤م ذم وهل اُمرأة قمغم ومدظمؾ

. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وؾم٠مل اًمرؾمقل ُمع وصغم اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ ،جي٤مُمٕمٝم٤م مل أنف إٓ ُمٕمٝم٤م

ٜم٤َمِت  إِن  ﴿: ىمقًمف وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُمٕمٜم٤م؟ أصٚمٞم٧م: ًمف ىم٤مل ًَ ـَ  احْلَ ٞمِّئ٤َمِت  يُْذِهٌْ  ً ﴾ اًم

 .[114:هقد]

 قمغم حيرم مل ومٚمامذا ،إٟمٙم٤مره٤م يٛمٙمـ ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة ومتٜم٦م ومٝمذه 

 أُمراً  وضمقهٝمـ قمغم يًدًمـ أن اًمٜم٤ًمء ي٠مُمر مل وح٤مذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م اًمٜم٤ًمء

٤مً   .واضم

 شمٚمؽ ذم ىمرهن٤م ذرت اًمٗمتٜم٦م أن طمٞم٨م ،وأبداً  دائامً  ٟمذيمر يمام اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ي٠ميت أظمػماً  صمؿ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ أتٕمج٥م أن٤م وهٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن أُمره٤م ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،احل٤مدصم٦م

 اًمت٠مويؾ ـمرق دم٤مهف يًٚمٙمقن ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م أُم٤مم ي٘مٗمقن اًمٜمجديلم إظمقاٟمٜم٤م وسمخ٤مص٦م

 طمدي٨م ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم اعمتِمدد ُمذهٌٝمؿ ُمع يتٗمؼ طمتك ،يتحٛمؾ ٓ ُم٤م ًمٚمحدي٨م وحتٛمٞمؾ

: ىم٤مًم٧م ،شم٠ًمخف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ـمريؼ ذم وىمٗم٧م وأهن٤م ،احل٩م ذم وىمع أنف صحٞمح اخلثٕمٛمٞم٦م

. قمٜمف لجِّ طُم : ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م ومريْم٦م أدريمتف وىمد ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن

 ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وهل ووٞمئ٤مً  ويم٤من ،اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف وظمٚمٗمف

ظمرى اجلٝم٦م إمم اًمٗمْمؾ وضمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٍمف ،إًمٞمف وشمٜمٔمر ظمر اًمِمؼ ٕا  ضم٤مء ،ٔا

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو  ،«غػر اهلل له، فوه سمعه وبرصهإىه يوم من حػظ »: ىم٤مل أنف اًمّمحٞمح ظم٤مرج ذم

 اعمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىمر ح٤م وإٓ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ضمداً  سيح احلدي٨م هذا ،اًمًالم

 .حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ي٘مقًمقن جيٞمٌقن؟ ُم٤مذا ،اًمٙمِمػ قمغم اًمٗمتٜم٦م سمقادر ىم٤مُم٧م وىمد ،هذه

وم٤موؾ اعمِم٤مئ  هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقًمف أن أريد أن٤م اًمذي هذا   وُم٤مذا! ـمٞم٥م ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ،ٕا

 وم٘مف ٓ اًم٘مراء قم٤مُم٦م هؿ وه١مٓء ،قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ممـ يمالُمٝمؿ ي٘مرأ  اًمذي ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م إذا
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 وًمٞمس ،اًمتٖمٓمٞم٦م صقر ُمـ صقرة سم٠مي وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ُم٦مرِ حْ ًمٚمٛمُ  جيقز ٓ أنف يٗمٝمؿ ،قمٜمدهؿ

ُمر ًتدًمقا  أن يريدون طمٞمٜمام أنٗمًٝمؿ هؿ ،يمذًمؽ ٕا  ُمع ،سمحدي٨م ي٠متقن ،قمقرة اًمقضمف أن قمغم ي

 ُم٤م هقم٤من ًمٙمـ ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة أنف قمغم يدل وإٟمام ،إًمٞمف يذهٌقن ُم٤م قمغم يدل ٓ أنف

قن طمٞمٜمام ،احلدي٨م هذا يٜمًقن  يمٜم٤م إذا: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م: أقمٜمل ،ٕمٛمٞم٦مثاخل طمدي٨م قمـ جيٌٞم

ً  : إذاً . وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م ريم٥م سمٜم٤م وُمر ،حمرُم٤مت  ًمٙمـ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ضم٤مئز لدْ اًم

ٟمت٘م٤مب  .جيقز ٓ اًمذي هق ا

 ُم٤م وٟمحـ ومٕمؾ أنف ُمع ،سمف ي٠متقن قمقرة اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم يٌحثقن طمٞمٜمام ،احلدي٨م هذا

ًتحيوٟمف ٓ ح٤مذا ًمٙمـ ،ٟمٜمٙمره ُم٤م ومٜمحـ وأظمقاِت٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ومٕمؾ ،ٟمٜمٙمره  طمدي٨م ذم ي

 ٕنؽ وضمٝمؽ: لهمٓمِّ : هل٤م ي٘مقل أن ًمٚمرؾمقل جيقز وٓ ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م أهن٤م ويٕمتذرون ،اخلثٕمٛمٞم٦م

 ومٕمٚم٧م يمام وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل أن هل٤م جيقز: ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ،ضمداً  قمجٞم٦ٌم ُمٖم٤مًمٓم٦م هذه ،حمرُم٦م

ٞمدة ل ًمٙمـ ،قم٤مئِم٦م اًًم  ذًمؽ جي٥م ٓ أنف ًمٌٞم٤من ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ي٠مُمره٤م مل واوح٦م حلٙمٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

قا  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىمُْؾ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف وًمتح٘مٞمؼ ،قمٚمٞمٝم٤م ـْ  يَُٖمْمه  َوحَيَْٗمٔمُقا  أَبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .[32:اًمٜمقر﴾ ]ومُُروضَمُٝمؿْ 

 أُمر ًمٙمـ ،اًمقضمف سمتٖمٓمٞم٦م أُمر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،شمٔمٝمر اًمٗمتٜم٦م سمدأت ح٤م هٜم٤م: وم٢مذاً  

ظمر اًمِمؼ إمم وضمٝمف يٍمف أن رديٗمف يم٤من اًمذي اًمرضمؾ  .ٔا

 مجٞمع قمغم شمٗمرض قم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م وضمٕمؾ ،اًمٗمتٜم٦م دقمقى اهت٤ٌمل أن: اًم٘مقل وظمالص٦م 

ٞمح٤مت اجلٛمٞمالت أوًٓ  اًمٜم٤ًمء  يم٤مٟم٧م إذا ظم٤مص٦م ،ًمٗمتٜم٦م شمتٕمرض ُم٤م اًمكم اجلٛمٞمالت: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،واًم٘م

٦م ،حمتِمٛم٦م سًٓم : سمٞم٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ٟمٗمًف احلج٤مب هذا إٟمف سمحٞم٨م ،اًمٙم٤مُمؾ اًمنمقمل احلج٤مب و

 .قمٞمٜمؽ ومتح ُمٜمٝمؿ ُمش أن٤م

 يٕمٜمل؟ طم٘م٤مً  ُم٦مرِ حُمْ  هل هؾ تٛمٞمؿتًمٚم! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يمام وٟمحـ ،اًمرُمل سمٕمد يم٤من ذًمؽ أن ًمديٜم٤م حشمرضم   ٟمحـ ،هذه سمحثٜم٤م ٟمحـ ُمـ؟ :اًمِمٞم 

 احلؾ حتٚمؾ اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمك إذا اعمٕمتٛمر أو احل٤مج أن شواًمٕمٛمرة اعمٜم٤مؾمؽ رؾم٤مًم٦م» ذم ىمررٟم٤م

صٖمر  .حتٚمٚم٧م ىمد وم٢مذاً  ،اجلٛمرة رُمل سمٕمد يم٤من ذًمؽ يم٤من وم٢مذا ،ٕا

 أن ،أظمريـ إىمٜم٤مع أؾمٚمقب ُمـ ًمٞمس أنف ،دائامً  ٟمالطمظ ٟمحـ ؿمؽ سمال ًمٙمـ 
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 وُمٕمٜمك ،اًمرُمل سمٕمده٤م يم٤مٟم٧م أهن٤م ،رأجٜم٤م هذا سمٜم٘مقل ومٜمحـ ٟم٤م،همػم قمغم آراءٟم٤م ٟمٗمرض

 ،سمذًمؽ ي٘متٜمٕمقن ٓ ىمد هؿ ًمٙمـ دل،اًمً قمـ ومْمالً  شمتٜم٘م٥م أن هل٤م ومٞمجقز ،حتٚمٚم٧م أهن٤م

 حيرم ومٝمؾ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ـمٞم٥م ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ،ٓ: أسوا هٙمذا ُمٜمٝمؿ يمثػم وومٕمالً 

  وأظمقِت٤م؟ قم٤مئِم٦م اعمحرُم٤مت ومٕمٚم٧م يمام لدِ ًْ شمُ  أن قمٚمٞمٝم٤م

 . ٓ :اجلقاب

 ،واىمع أُمر أُم٤مم ه١مٓء أضمٕمؾ أن٤م ي٠مُمره٤م؟ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤مذا شمًدل؟ مل ح٤مذا: إذاً 

 رأج٧م ،اعمقىمػ هذا ُمثؾ ذم يمٜم٧م أنؽ ه٥م: ٕطمدهؿ أىمقل ،ضمداً  طمرج ُمقىمٗمٝمؿ أنف واحل٘مٞم٘م٦م

 ٓأ ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومرأجتف ،وضمٝمٝم٤م قمـ طم٤مهة وهل مجٞمؾ وؾمٞمؿ ؿم٤مب ورضمؾ ،احل٩م ذم اُمرأة

 قمٚمٞمٝم٤م سمقاضم٥م ًمٞمس أهن٤م صم٧ٌم اًم٘مْمٞم٦م اٟمتٝم٧م. ٓ: ىم٤مل إن وضمٝمٝم٤م؟ قمغم ًدلشمُ  سم٠من شم٠مُمره٤م

 ،ُمٜمف وأت٘مك ُمٜمف أورع أن٧م ومٝمؾ. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمٗم٧م: ىمٚمٜم٤م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل وإن ،اًمًؽم

٤من احل٘مٞم٘م٦م: يٕمٜمل  ُمًقغ وٓ ،حمٛمقد همػم شمِمدد ومٞمف هٜم٤مك أن جيد ،اعم٠ًمخ٦م هذه يدرس ح٤م اإلًٟم

 ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة شمٖمٓمٞم٦م سم٠منف سطمقا  طمٞم٨م ،قمٚمٞمٝمؿ رددٟم٤م اًمذيـ اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم يمٌٕمض يمٜم٤م ًمق ٕنٜم٤م ًمف:

 ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن وأث٧ٌم ،ه١مٓء قمغم اًمرد ذم ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مدت وأن٤م ،اإلؾمالم ذم سمدقم٦م

ؽم اهلل إمم ًمٚمت٘مرب جم٤مل ذم إذاً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ،أومْمؾ  هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة سًم

ومْمؾ اًمٙمِمػ جيقز ،اهلل طمٙمؿ  هذا قمغم ؿم٤مف وُمـ ،هذا قمغم ؿم٤مف ومٛمـ ،اًمًؽم وٕا

 .طمرج ومال

  (22: 22: 42/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 41: 22/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 45: 11/ 324/واًمٜمقر دىاهل)

  (22: 49: 34/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟صحقحة صالهتا هؾ افذراع بادية تصع امرأة

 صحٞمح٦م؟ صالِت٤م ،اًمذراع سم٤مدي٦م شمّمكم واطمدة هذه :اًمِمٞم 
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 .صحٞمح٦م هل ُم٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 26: 32/   168/  واًمٜمقر اهلدى) 

 شس ُيشسط وهؾ بقتفا، دم ادرأة فصالة اجلؾباب مـ ٓبد هؾ

 ؿدمقفا؟

 سمد ٓ أم ،سمٞمتٝم٤م داظمؾ ؾم٤مشمرة صمٞم٤مب ُمـ شمٚمًٌف سمام اعمًٚمٛم٦م اعمرأة شمّمكم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ ذم ىمدُمٞمٝم٤م ؽُم ًْ شمَ  أن هل٤م ِمؽمطيُ  وهؾ ومقىمٝم٤م؟ ضمٚم٤ٌمب ُمـ

 قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ُمٜمف: سمد ٓ ومٝمذا اًمّمالة ذم اًم٘مدُملم ؾمؽم أُم٤م :اًمِمٞم 

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم دل يمام ،اعمرأة

 صمٞم٤مب ُمـ ًمٞمس أنف يٌدو وم٤مجلقاب سمٞمتٝم٤م؟ سمثٞم٤مب شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ أُم٤م 

 .ًم٘مدُمٞمٝم٤م ؾم٤مشمرة شمٙمقن أن سمٞمتٝم٤م

 أن ،اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء وهلذا ،جيقز ٓ أنف وهق واوح اجلقاب :وم٢مذاً  

ة  .ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يًؽم ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن أن ومٞمج٥م ،شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

ة اومؽموٜم٤م إذا إٓ   ُمتجٚم٦ٌٌم ُمتحج٦ٌم داره٤م قم٘مر ذم شمٕمٞمش اخلٞم٤مل ذم هذا أجْم٤مً  اُمرأ

ة هٜم٤مك يٙمقن ىمد ،إضم٤مٟم٥م سملم شمٕمٞمش يم٤مٟم٧م ًمق يمام ،سمجٚم٤ٌمِب٤م  سمٞمتٝم٤م ذم ًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم اُمرأ

 أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،ًمٕمقرِت٤م ؾم٤مشمرة ومٕمالً  ومٝمل صٚم٧م وم٢مذا ،اًمتحجٞمؿ ُمـ رء ومٞمٝم٤م

ة سمد ومال وًمذًمؽ ،رِب٤م ًمنميٕم٦م خم٤مًمػ وهذا ،ًمٕمقرِت٤م ٛم٦مجِّ حُمَ   أو إزاراً  شمتخذ أن ًمٚمٛمرأ

 ِبذا ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر شمًؽم أن ومٞمٙمٗمٞمٝم٤م اًم٘مدُملم طم٤مومٞم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ،شمٚمًٌف ـمقيالً  ىمٛمٞمّم٤مً 

 .اًم٘مدُملم سمٔم٤مهر اًم٤ًمسمغ اًمثقب

  (22: 42: 18/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افصالة دم ظقرة ادرأة ؿدمل أن ظذ افدفقؾ

 ؟اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم قضمقبسم اًم٘مقل :اًم٤ًمئؾ

  أجقه :اًمِمٞم  

 ؟اًم٘مدُملم ؾمؽم وضمقب قمغم سمٞمدل كماًم احلدي٨م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  ؟آي٦م سمتٙمٗمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 

  ؟احلج٤مب آي٦م يٕمٜمل آي٦م :اًم٤ًمئؾ

ـَ  َوٓ﴿ :اًمِمٞم  سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  شمدل أٓ أي٦م ومٝمذه ﴾ِزيٜمَتِِٝم

ة ىمدُمل أنف قمغم  . قمقرة اعمرأ

 .. سملم قر  ومَ  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ :اًم٤ًمئؾ

  ومٞمف سمالكِ  اهلل ًمكما إًم٤ٌمين ُمع ظمٚمٞمؽ ،هالّ  شمٞمٛمٞمف اسمـ زم اشمريمل ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞم 

 . اخلػم جيزيؽ اهلل ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 . أي٦م سم٘مقل أن٤م حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞم 

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم هذا :اًم٤ًمئؾ  ،اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة اعمرأة ىمدم يمقن ،اعمرأ

 ؟اًمّمالة داظمؾ قمقرة شمٙمقن أن جي٥م

 يٙمقن ُم٤مٓ قمقرة اًمّمالة ذم جيٕمؾ اًمنمع ،سمٛمٙم٤من اًمٕمج٥م ُمـ  هذا، ّٓ إو :اًمِمٞم 

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ،اًمٕمٙمس وًمٞمس قمقرة ظم٤مرضمٝم٤م

 ش.رء صمقسمف ُمـ شم٘مف٤مقم

 ٓ» :ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف ،سمٕمقرة ًمٞمس هشمف ومقق ُم٤م سمؾ اًمرضمؾ ومٛمٜمٙمٌل 

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم

 ومٚمؿ ،ُمٕمف شم٤ًمُمح فم٤مهره حلٙمٛمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م كمًما ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا يم٤من وم٢مذا 
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ة ذًمؽ ضمٕمؾ يمام ،اًمدائرة  واؾمٕم٦م قمقرة ًمف جيٕمؾ  .ًمٚمٛمرأ

ـَ  َوٓ﴿ :اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  سْم ـ   َيْيِ  حي٦مس وم٤مٔي٦م ،ظمرهآ إمم﴾ ..سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم

 ْمؿٟما إذا وسمخ٤مص٦م ،شمًؽمه٤م أن اعمرأة قمغم وجي٥م قمقرة، اًم٘مدُملم فمٝمري أن ذم ضمداً 

ة نإ سمت٘مقل كماًم وهمػمه٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أصم٤مر سمٕمض ذًمؽ إمم  شمريد ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 . ىمدُمٞمٝم٤م ًمٔمٝمقر ٤ًمسمغاًم اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،اًمّمالة

 طمدأ يم٤من  إن ىمٞمؾ وىمد اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وىمد ،اًمٙمت٤مب أطمد ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل شاًمؽمُمذي ؾمٜمـ صحٞمح» ٟمٗمس ذم ،اًمِم٤مومٕمل قمـ ُمٜم٘مقل هذا. .ُمٙمِمقوم٦م  ىمدُمٞمٝم٤م

 ؟فمٝمقر ضمقاز ذم أنف دًمٞمٚمف ُم٤م اًمِم٤مومٕمل ىمقل

 إدًم٦م شمٕم٤مريض ىمٕمديت ،ُمذهٌل هق كماًم ُمذهٌؽ قمـ ظمرضم٧ِم  هالّ  أن٧ِم  :اًمِمٞم 

 . إئٛم٦م سمٕمض سم٠مىمقال اًمنمقمٞم٦م

  ؟دًمٞمٚمٝمؿ ؿمق سمس ؾم٠ملأ :اًم٤ًمئؾ

 رضوري ُمش، ومٕملاًمِم٤م سم٤مإلُم٤مم صمٜمٞمتل وسمٕمديـ ،شمٞمٛمٞم٦م سم٤مسمـ سم٤مٕول سمدأيت :اًمِمٞم 

  .اعمّمٞم٥م دًمٞمؾ ٟمٕمرف أنف اًمقاضم٥م ،اعمخٓمئ دًمٞمؾ ؿمق ٟمٕمرف ٟمحـ احلالل سمٜم٧م ي٤م

 ظم٤مرج ذم هق ؾٔمسمٞم ٕنف :دًمٞمؾ سمٕمتؼمه ُم٤م أي٦م دًمٞمؾ أن٤م طمتك ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 . اًمّمالة ظم٤مرج اعمرأة وطمج٤مب اًمّمالة ذم اعمرأة طمج٤مب سملم ومرق ومٞمف ؾسمٞمٔم ،اًمّمالة

  ؟ُمش هقن سمتٜم٤مىمٌم سمتٕمتؼمي ُم٤م يمٜم٧م إذا أن٧م :اًمِمٞم 

٤مئؾ ٠م أن٤م ،اًمٗمٝمؿ هذا سمٞمجقز :اًًم  . اًم٥ًٌم هلذا سم٠مقمرومف ُم٤م أن٤م ،دًمٞمؾ قمٜمدك ًمٕمٚمؽ لسًم

 سمده اإلٟم٤ًمن إذا ٕنف :أبداً  سمتتٜم٤مىمض ُم٤م وإدًم٦م، اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمثٚمؽ أن٤م واهلل

 سمٕمد هدّ وسمِ  ،واطمدة ُم٠ًمخ٦م وذم اعمتٜم٤مىمْم٦م إىمقال يمؾ يِمقف هدّ وسمِ  ،اهلل ديـ ذم يتٗم٘مف

 ،هذه اًمّمقرة ذم اعمخٓمئ دًمٞمؾ يٕمرف هدّ سمِ  ومٞمٝم٤م واًمّمقاب اعم٠ًمخ٦م دًمٞمؾ قمرف ُم٤م

 قمرف إذا ،ؾمدًى  وىمتف سمٞمْمٞمع اعمًٚمؿ أن ُمٕمٜم٤مه٤م ،دًمٞمٚمٝم٤م ؿمق أظمرى صم٤مٟمٞم٦م وصقرة

 .ظمٓم٠م ومٝمق اًمّمقاب ضم٤مٟم٥م ُم٤م يمؾ ،اخلٓم٠م هق ُم٤م وٛمٜم٤مً  ومٕمرف اًمّمقاب اإلٟم٤ًمن
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  قمٚمٞمؽ؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م ُم٘متٜمٕم٦م أو أن ٜمٕم٦مُم٘مت ُمق أن٧ِم  ًمٞمش :وم٤معمٝمؿ 

 ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ سم٠منف ،ُم٘متٜمٕم٦م ُم٤مٟمؽ أن٧م ًمٞمش سمٞمٝمديِؽ، اهلل ،سم٠ًمخؽ أن٤م اؾمٛمٕمل

  اًمّمالة ذم قمقرِت٤م شمٙمِمػ أن

ة أنف ـمالعا قمٜمدي سمٕمرف ُم٤م أن٤م يٕمٜمل اعمرأة ٕنف ،اظمتالف :اًم٤ًمئؾ  ومرق ذم اعمرأ

 . اًمّمالة ذم اًمٖمٓم٤مء وسملم اًمِم٤مرع إمم ومٞمف خترج اًمذي اخل٤مرج ذم همٓم٤مه٤م سملم

  !قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم هذا ُّيديؽ، اهلل قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم هذا :اًمِمٞم 

  ذيمرت طميشمؽ :اًم٤ًمئؾ

 ومٝمامٟمف أقمرف حلتك ،ٓ ىمقزم يفإ ىمقزم ،قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم :ىمٚمؽ٠مسم أن٤م :اًمِمٞم 

 .ٓ ٓإو ،قمكم

 يٙمقن ٓ ُم٤م سمت٘مقزم قمؿ أن٧م ،قمٚمٞمؽ طمج٦م: سمتحٙمل كماًم اًمٙمالم هذا :اًم٤ًمئؾ 

 إذا سمت٘مقزم يمٞمػ ،اًمٕمٙمس سم٠مىمٚمؽ قمؿ أن٤م ،اًمّمالة ذم قمقرة سمٞمٙمقن اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة

 هذه ،ُمٙمِمقوم٦م شمٙمقن هل٤م جيقز شم٘مقزم يمٞمػ ،اًمّمالة ظم٤مرج ًمٚمٛمرأة قمقرة هٜم٤مك يم٤من

 سمٍميح اعمذيمقريـ ًمٚم٘مدُملم سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٠من٧م ،هذا قمغم سمتج٤موسمٞمٜمل ُم٤م اًمّمالة ذم اًمٕمقرة

ة ىمدُمل أن: اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م طم٥ًم ُمٕمٜم٤م شمٕمت٘مدي أن إُم٤م ،أي٦م  هالّ  ُمش قمقرة اعمرأ

 . ـمقيؾ يٙمقن ٓزم صمقِب٤م أو ضمٚم٤ٌمِب٤م يٕمٜمل ،اًمّمالة ظم٤مرج اًمّمالة قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ

  ىمدُمٞمٝم٤م سمٞمٖمٓمل :اًم٤ًمئؾ

 نؽأ ُمٜمؽ أن٤م ومٝمٛمتف واًمذي ،ٓ أو اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م إُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

  .ُمٕمٜم٤م

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  .يمقيس :اًمِمٞم 

  .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ
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 شمٙمِمػ وهل ،اعمرأة صالة سمّمح٦م شم٘مقًملم يمٞمػ :قمٚمٞمؽ يرد أن ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ،سم٤مًمٕمٙمس ،اًم٤ًمقم٦م هذيؽ ًمؽ ىمٚم٧م هذا شم٘مقًملم يمٞمػ -ىمدُمٞمٝم٤م أي- قمقرِت٤م قمـ

 ذم قمقرة ومٝمل اًمّمالة سمخ٤مرج سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م ٟمفإ اًمّمالة آداب ُمـ اًمنمع ذم يقضمد

 .اًمّمالة

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا ،اًمّمالة داظمؾ يمِمٗمف جيقز ٓ ،اًمّمالة ظم٤مرج يمِمٗمف جيقز ُم٤م :أي

 سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام ،اًمٖمٚمٞمظ اجلٜمس اجلٜمس همػميمؿ وإٓ اٟمتقا  سمتًٛمقه كماًم ًمٚمجٜمس

 سمٞمجقز ُم٤م ،اًمّمالة ذم قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز هؾ اًمٚمٓمٞمػ ًمٚمجٜمس

 . اظمتل ي٤م هذا

ة أن طمدي٨م ومٞمف :اًم٤ًمئؾ  ؟قم٤مئِم٦م ىمقل أم طمدي٨م ،ومخ٤مر درع ذم ّمكمشمُ  اعمرأ

 احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمتل ؿمق سمس ،أن ُمًتحي ين ُم٤م ؿمئ٧م ُم٤م ـومٚمٞمٙم :اًمِمٞم 

 ؟هق ؿمق اًمدرع

  ؟ىمقل ٓإو هق طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 ُمًتحي ُمق أن٤م ٕن :اًمٌح٨م هذا هق ُم٤م ،ىمقزم كدّ سمِ  ُم٤م ُمثؾ سم٠ًمخؽ قمؿ :اًمِمٞم 

 ؟هق ؿمق اًمدرع سمس أن

  .اجلالسمٞم٦م ُمثؾ اًمدؿمداش ُمثؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ـمقًمف أجش سم٘مد اًمدؿمداؿمف ،يمقيس :اًمِمٞم 

  .ذط اًمدؿمداؿمف اًم٘مدُملم ُمٖمٓمٞم٦م شمٙمقن أنف ذط أنف ،ومٙمرى يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 :سم٠مىمٚمؽ قمؿ ،اًمٞمقم همػم اًمًٚمٗمٞملم قمغم شمٕمرومتل ُم٤م يم٠منؽ ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞم 

 ،ًمف ئلشمٚمج فُمٚم٤مقم أن٧م كمًما اًمٜمص هذا هؾ ،ـمقًمف أجش ىمد ،ـمٞم٥م ،اًم٘مٛمٞمص هق اًمدرع

 وأن٤م ،صحٞمح أثر هق هؾ صحٞمح طمدي٨م هق هؾ ،أثر هق هؾ طمدي٨م هق هؾ شم٠ًمخل

 هذا ٓ ُمًتحي ين ُم٤م ٕين :أن أن٤م سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م :ىمٚمؽ٠مسم قمؿ ،ًمؽ سم٤مدم٤موز قمؿ

 .هذا وٓ
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 ،صحٞمح ومروٞمفا ،أثر ومروٞمفا ،طمدي٨م ومروٞمفا سمٞمٜم٤مؾمٌؽ كماًم ؿمق ومريضا ،ًمٙمـ 

 .اًم٘مٛمٞمص ُمٕمٜمك ؿمق

 اًم٘مٛمٞمص سمٞم٘مٚمؽ ُم٤م إثر هذا أو هذا احلدي٨م هذا :اًمٙمالم ظمالص٦م هذا احلدي٨م 

 ،رء سمٞمٗمٞمدك ُم٤م ،قمٚمٞمف وشمًؽموطملم إًمٞمف شمًتٜمديـ أن٧م طمتك  ،اًم٘مدُملم سمٞمًؽم ُم٤م اًمذي

 ومريضا ،أثر وٓ طمدي٨م ؿمئ٧م ُم٤م اومريض ،ـمٞم٥م ،أثر ٓإو طمدي٨م قمٜمف وم١ًماًمؽ

 أثر ذم أنف أنٗم٤مً  أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م ىمٛمٞمص ٕنف :اعمقوقع ذم رء سمٞمٗمٞمدك ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح

 ؾم٤مسمغ ،ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص وذم :سم٤مجلٛمٚم٦م ويمذا يمذا ذم شمّمكم ٓزم أنف ،ؾمٚمٛمف أم قمـ

 هل سم٠مؿمٞم٤مء وٟمتٛمًؽ ،اًمٌٞمٜم٦م ،اًمٔم٤مهرة ،اعمحٙمٛم٦م إؿمٞم٤مء ٟمؽمك ٟمحـ ومٚمٞمش ،ًمٚم٘مدُملم

 .اعمتِم٤مِب٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 قمٜمدك صحٞمح احلدي٨م هذا أىمٚمؽ سمدي أن٤م ،اعمٜم٤مىمِم٦م ذم أدظمؾ ضمٞم٧م أن٤م  سمٕمديـ 

 . أن أن٤م ومٞمف حتتجل كدّ سمِ  ،قمٜمدك صحٞمح إثر هذا ،سمٞمف حتتجل ن٧مأ

 . ىمرأتف أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 ُمقوققمف أطم٤مدي٨م واؤسمٞم٘مر ٟم٤مس ويمؿ يمؿ ىمرأتٞمف ويـ ،سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .أظمره وإمم وسم٤مـمٚمف

 زم ٓ يمٞمػ ،وقمل قمٜمدك يٙمقن شمٙمقين أن٧م ،ىمّمدي هذا ذم أن٤م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ 

 اعمرأة مدىم فمٝمر أنف ًمؽ سملم ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح اًمٌمء هذا ومريضا ،إطمٙم٤مم شمًتٜمٌٓمل

 . إثر هذا سمٛمثؾ اًمٍمحي٦م أي٦م ٟميب يمٞمػ صمؿ إذا اًمٗم٤مئدة ؿمق ،سمٕمقرة ًمٞمس

 قمقرة هق ومٞمام ًم٤ٌمؾمٝم٤م سملم اًمتٗمريؼ سملم ،ٟم٤مطمٞم٦م ذم إثر ُمـ اؾمتٗمٞمد سمدي :اًم٤ًمئؾ

 قمقره يم٤من إذا أن٧م ىمٚمتف كمًمإ أن٧م ذيمرت سم٤مًمذات اًمٕمقرة ُمقوقع ،اًمّمالة ظم٤مرج

 . اًمٕمٙمس وٓ أؿمد ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًمّمالة ظم٤مرج

 .قمٚمٞمؽ طمجف هذا سم٠مىمٚمؽ :اًمِمٞم 

  اجلٚم٤ٌمب هق وًمٞمس ،اًمرأس همٓم٤مء اخلامر أن سم٠مقمرومف كمًما ٕنف :اًم٤ًمئؾ
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 وُم٤م اًم٘مٛمٞمص قمـ حتٙمل يمٜمتل هال ،هال ٟمٓمٞمتل أؿمٚمقن نأ ؿمٗمتل :اًمِمٞم 

 اهلل اخلامر إمم ويـ إمم همّمتل قمٚمٞمؽ طمج٦م اًمٙمالم هذا ىمٚمتٚمؽ ُم٤م ،ُمٜمف ظمٚمّمتل

  .ي٤ًمحمؽ

 درع ًم٧ًٌم إذا اعمرأة ؿمٙمؾ أنف ُم٘مّمدي ًمٙمـ ،اًمتٕمٌػم ذم أظمٓم٠مت.. .:اًم٤ًمئؾ

 أرادت إذا ومٞمف خترج كمًما ،اًمٙم٤مُمؾ اًمٚم٤ٌمس هق ُم٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل ومخ٤مر دؿمداؿمف ًم٧ًٌم

 شمّمكم أن هل٤م أومْمؾ ي٘مقًمقن يمام زارإ سمٜم٘مقل ،أيمت٤مومٝم٤م قمغم اًم٤ًمسمغ اجلٚم٤ٌمب دون اخلروج

 . زم شمّمحح وم٠من٧م ومٝمامٟمف أن٤م هٞمؽ يٕمٜمل..وإزار ومخ٤مر درع ذم

 أن٧م؟ ومٝمامٟمف ؿمق ومٝمامن ُمق أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 . .ًم٤ٌمس قمـ ختٗمٞمػ ذم يم٠من ،ومخ٤مر درع ذم صالِت٤م  اعمرأة أن ،ومٝمٛمتف اًمذي أن٤م :اًمِمٞم 

 ذم سمتّمكم سمحثٜم٤م ُمق سمحثٜم٤م ،ُّيديؽ اهلل اعمجٛمٚم٦م إًمٗم٤مظ شمريملا شمريملا :اًمِمٞم 

 سمتّمكم سمحثٜم٤م ُمق ،اخلامر ؿمق ُمٕمؽ سمٜمٌح٨م وسمٕمديـ ،اًمدرع هق ؿمق سمحثٜم٤م ،ومخ٤مر درع

 اًم٘مٛمٞمص هذا ذم سمحثٜم٤م ،اًم٘مٛمٞمص ىمٚم٧م ؟اًمدرع هق ؿمق سمحثٜم٤م ،ٓ ٓإو ومخ٤مر درع ذم

  .ُمٕمؽ ٟمتٞمج٦م إمم وصٚمٜم٤م ُم٤م ٓ إٓو ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ـمقًمف ؿمق

  .ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ يٙمقن أن سمٞمٙمٗمل ،ظمالص ٚمٛم٦مؾم أم طمدي٨م قمغم يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 .ضمداً  واوح٦م اعم٠ًمخ٦م أن ُمع ،سم٤مًمٌح٨م شمتٕمٌل هٞمؽ ؽقمٝمدشم ُم٤م ،ُّيديؽ اهلل يفإ :اًمِمٞم 

 أنف اىمتٜمٕمتل دام ُم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م يضقمُ  ،قمٚمٞمٝم٤م يدِّ ؿُم  اًم٘مرآن ذم آي٦م قمٜمدك 

 .اًمّمالة ظم٤مرج وهق اعمٙمٚمػ اًمِمخص ،هٞمؽ ُمـ أطمًـ هٞمئ٦م هل٤م اًمّمالة

ة :وسمت٘مقزم ،اعمقوقع سمتٕمٙمز أن٧م وم٤مٔن   فم٤مهرة وهل شمّمكم أن سمٞمجقز اعمرأ

 مت٤مم هذا ،اًمٕمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن :اًم٘مدُملم شمًؽم ٓزم سمت٘مقل أي٦م ٟمفإ ُمع ،اًم٘مدُملم

 ًمٙمـ قمقره اعمرأة وضمف أنف ،اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ اًمرد صدد ذم وأن٤م ،اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمام

 ذم وضمٝمٝم٤م قمـ يمِمٗمٝم٤م ضمقاز أيمؼم اهلل اًمّمالة ذم وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جيقز

 ُم٤م :أنٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه كماًم اًمّمحٞمح ًمٚمٛمٜمٓمؼ اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة هق ُم٤م فأن دًمٞمؾ ،اًمّمالة

 قمقرة ًمٞمس يم٤من ُم٤م أُم٤م ،اًمّمالة ذم قمقرة يٙمقن أن ممٙمـ ،اًمّمالة ذم سمٕمقرة ًمٞمس يم٤من
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 ي٘مػ هده سمِ  ُمٕمٜم٤مه اًمّمالة ٕن :اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمّمالة ذم

 ىم٤مل يمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ زيٜم٦م سم٠ميمٛمؾ هٞمئ٦م سم٠ميمٛمؾ أنثك مأ يم٤من ذيمراً  اإلٟم٤ًمن

 أطمؼ اهلل نوم٢م ،وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ» :ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.ًمف يتزيـ أن

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا   قمقرة قمـ يم٤مؿمٗمف وهل شمّمكم دمقز :ومٞم٘م٤مل ،اًم٘مدُم٤من قمقرِت٤م ُمـ اعمرأ

 ،قمقرة اعمرأة وضمف سمٞم٘مقًمقا  كماًم يمذًمؽ ،اًمٙمالم هذا ي٘م٤مل ُم٤م أؾمخػ ُمـ هذا ،اًم٘مدُملم

 ُمـ رء قمـ يم٤مؿمٗمف شمّمكم أن جيقز يٕمٜمل ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗمف شمّمكم أن جيقز ًمٙمـ

 .قمجٞم٥م رء ،قمقرِت٤م

 سمٞم٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ أنف وهق ،ومٞمف سم٤مًمٙمالم يتأاسمتد اًمذي اعمقوقع ًمؽ ووح :اعمٝمؿ 

ة سمٞمجقز ٟمفإ  هال   اخلالص٦م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يم٤من إن ،اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م وهل شمّمكم أن ًمٚمٛمرأ

 ذم يمٜم٧م يقم ُمـ  طمٗمٔمل ذم أن٤م كماًم ًمٙمـ ،ساطم٦م أي٦م ذم اًمرد ،اًمٙمالم هذا ىم٤مل سم٘مقل

ة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمر إذا هق :سمٞم٘مقل ،ضمديد ُمـ ىمرأتف وُم٤م ،دُمِمؼ  :صحٞمح٦م ومّمالِت٤م اعمرأ

 ُم٤م سم٤مًم٘مٛمٞمص ا سمٞمٛمِمق يم٤مٟمقا  طمٗم٤مة، سمٞمٛمِمق يم٤مٟمقا  ٕهنؿ : سمٕمقرة ًمٞمس اًم٘مدم سم٤مـمـ ٕن

 مل ،ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ» :طمدي٨م شمٕمروملم ويمام ،ـمقيؾ اًم٘مٛمٞمص هذا ًمٙمـ ،ًم٤ٌمس ومٞمف

 شىمدُم٤مه٤م شمٜمٙمِمػ :إذاً  ،إول اًم١ًمال ومج٤مء شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٜمٔمر

 أجْم٤مً  ومٚمتٓمؾ ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت :إذاً  ،اًمث٤مين اًم١ًمال ضم٤مء ؿمؼماً  يفإ ومٚمتٔمٝمر

 ش.قمٚمٞمف شمزدن وٓ ظمرآ ؿمؼماً 

ة ًمٙمـ ،واضم٥م هذا اًم٘مدُملم فم٤مهر ؾمؽم :وم٢مذاً    ذم ُم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٞمقم ئذ،يقُم اعمرأ

ٌَْٞمّمٞم٤مت مج٤مقم٦م ظم٤مص٦م ،ضمقارب سمدون سمتٛمٌم اُمرأة  ،سمتٕمرومٞمٝمؿ كمًما وأُمث٤مهل٤م هذول ىُم

 ًمٙمـ ،اًم٘مدم سم٤مـمـ يفإ ئمٝمر راح ومام ،ضمقارب ومالسمًلم اًم٤ًمق ٟمّمػ إمم ضمالسمٞمٌٝمؿ

 .ؿً  جُمَ  يمٚمف اًم٘مدم ئمٝمر راح

 يم٧مر  قَ وشمَ  ضمٚم٧ًم ُمثالً  وم٢مذا ،طم٤مومٞم٤مت وهـ اًمٜم٤ًمء يّمٚمقا  يم٤مٟمقا  ىمديامً : اًمِم٤مهد 

 سم٠مىمقل وأن٤م ،صحٞمح٦م ٤مصالِت صحٞمح هذا شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞم٘مقل ،ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ واٟمٙمِمػ
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 ىمّمػمة ضمالسمٞم٥م ٓسم٤ًمت كماًم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمّمكم يمام شمّمكم شمتٕمٛمد أُم٤م ،هذا ُمٕمف

 اًمًؽم هق ًمٞمس ٕنف :سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا ،ًمألىمدام حمجٛمف ضمقارب وٓسم٤ًمت

 .اًمٙم٤مُمؾ

 ٟمفإ ي٘مقل أنف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ أطمٗمٔمٝم٤م ُم٤م أن٤م ،شمٞمٛمٞم٦م أبـ قمـ أطمٗمٔمف أن٤م اًمذي هذا 

ة سمٞمجقز   ...ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يًؽم ٓ اًم٘مٛمٞمص يٙمقن أن ًمٚمٛمرأ

 :اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ اخلالص٦م وأقمٓمٞمٜمل اًمٌح٨م راضمٕمل

 واعمٜمٓمؼ ،اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة داظمؾ ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر شمًؽم أن اعمرأة قمغم ومٞمج٥م

 شمًؽمه أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمام شمت٤ًمهؾ ٓ أن اعمرأة قمغم جي٥م أنف ،اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل

 سمدٟم٤م ًمق ،إومْمؾ هق هذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٙمس ىمٞمؾ ًمق سمؾ ،اًمّمالة داظمؾ ذم اًمّمالة ظم٤مرج

 .سم٤مًمٜمّمقص ُمٜمف أراطمٜم٤م اهلل دام ُم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس سمٜمِمتٖمؾ ُم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ،سم٤مًم٘مٞم٤مس ٟمِمتٖمؾ

  (22: 34: 22/   269/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 39: 19/   269/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة وتؼقؿ نذ  من تُ  ادرأة وهؾ بآمغ؟ صقهتا ادرأة ترؾع هؾ

 خترج هؾ ادرأة؟ افصالة دم ؿدمقفا تغطل وهؾ ـافرجؾ؟

حمجبة؟ ـاكت وفق بادؽقاج  

 وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشم٘مٞمؿ نذِّ ١مَ شمُ  اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقِت٤م اعمرأة شمرومع هؾ :ُمداظمٚم٦م

 حمج٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟ اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمل

 أن سمِمٞمخقظمتل وًمٕمكم ،أؾمئٚم٦م أرسمٕم٦م يتْمٛمـ ضمداً  ًمٓمٞمػ اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

 .. صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٕمتٙمـ أوًٓ  شمذيمره٤م ،أقمٞمد

 ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا: شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م سمآُملم؟ صقِت٤م شمرومع اعمرأة هؾ أُم٤م

 اعمرأة صقت ٕن ومال: أضم٤مٟم٥م واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ،ومٜمٕمؿ اًمٜم٤ًمء
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 اًمّمح٤مسم٦م وأزواج اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ٕن اًمٙمثػمون: ي٘مقل يمام قمقرة إٟمف أىمقل ٓ

 شم٠ميت يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمثػماً  ،اًمرضم٤مل ُمع ويتٗم٤ممهقن ،اًمرضم٤مل ُمع يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ،إوًملم

ة  ،ؾم١ماهل٤م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمجٞمٌٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم وشم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اعمرأ

ة أدب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ  جيقز هؾ ُٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  ،اًم٘مرآن سم٘مراءة صقِت٤م شمرومع أن اعمرأ

 يّمحح هق ًمٙمل :اًم٘مراءة قمٚمٞمف شمٕمٞمد أن ٘مرياعم اًمِمٞم  ُمـ اًم٘مراءة شمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة

  هل٤م؟

 ٟم٤ًمء شمٕمٚمٛم٧م يمام ،وم٘مط سم٤مًمًامع حمّمقر ومتٕمٚمٛمٝم٤م شمتٕمٚمؿ أهن٤م ُمع ،ٓ اجلقاب

 .اًمّمالة ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم ًمتالوشمف سم٤مًمًامع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ة   ُمـ واًمٜم٤ًمء صقِت٤م شمرومع هل ،إُم٤مُم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا وم٤معمرأ

 ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ ،صقِت٤م شمرومع أجْم٤مً  ظمٚمٗمٝم٤م

 هذا ذم أجْم٤مً  يدظمٚمـ وم٤مًمٜم٤ًمء ،اًمرضم٤مل ومٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ضم٤مء طمٙمؿ يمؾ أي ،شاًمرضم٤مل

ة ،لٜمِ ثْ اؾمتُ  ُم٤م إٓ اخلٓم٤مب  وأرضمقا  اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ ُمثالً  اعمرأ

 ومرض اًمرضمؾ سمٞمٜمام ،سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ.. آٟمت٤ٌمه

ة ومٝمٜم٤م ،اجلامقم٦م ُمع اعمًجد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم أن قمٚمٞمف  ًمٙمـ ،اًمرضمؾ همػم اعمرأ

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إصؾ

 صقِت٤م هل شمرومع ،مت٤مُم٤مً  اإلُم٤مم يم٤مًمرضمؾ شمٗمٕمؾ إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م وم٢مذا 

 .واطمدة هذه ،سمآُملم أصقاِتـ ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ أجْم٤مً  وشمرومع ،سمآُملم صقِت٤م وشمرومع سم٤مًم٘مراءة

 وشم١مذن سمؾ وشم٘مٞمؿ وشم١مذن سمؾ ،وم٘مط هذا وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة شمّمكم :واًمث٤مٟمٞم٦م

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م مل؟ ،وشم٘مٞمؿ

ٞمدة يم٤مٟم٧م هذا ُمـ أيمثر   وقمٚمامً  وم٘مٝم٤مً  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وؾمٞمدة ،اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م اًم

 .إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء شمّمكم طمٞمٜمام وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م وم٘مد ،أبٞمٝم٤م وذم ومٞمٝم٤م اهلل وسم٤مرك ،ودقمقة

 ٓ ومٝمل ،اًمرضمؾ قمـ أجْم٤مً  ختتٚمػ هٜم٤م اعمرأة.. طمقًمف اًم١ًمال يرد مل ٟمٔمر ًمٗمت٦م وهٜم٤م 

 ،شمت٘مدُمٝمـ ٓ ،اًمّمػ ُمـ واطمدة يم٠مهن٤م اعمٜمتّمػ ذم شم٘مػ وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء صػ شمت٘مدم
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 .ومٞمف اًمٜمص ضم٤مء ىمد أجْم٤مً  هذا

ة احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وًمذًمؽ   اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ اعمرأ

 .هذا شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ

 ُمٙمِمقوم٦م أو اًم٘مدُملم طم٤مهة شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ وهق أٓ :صم٤مًم٨م ورء 

 .سم٤مًمرأس يتٕمٚمؼ شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم احلن ٕن اًم٘مدُملم:

 أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ ،اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ :ومٜم٘مقل اًم٘مدُم٤من أُم٤م 

 سمٜمص اعمرأة قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ذًمؽ اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م وهل اًمٓمرىم٤مت ذم متٌم

ـَ  َوٓ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم ﴾ ِزيٜمَتِِٝم

 .[31:اًمٜمقر]

ة يم٤مٟم٧م ىمد   قمـ قم٤ٌمرة ،سم٤مخلٚمخ٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُيٕمرف ُم٤م شمْمع اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأ

ة ومٙم٤مٟم٧م ،صٖمػمة أضمراس ًمف ؾمقار  واًمِم٤ٌمب اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ًمتٚمٗم٧م ُمِم٧م إذا اعمرأ

 وهذا ،ذًمؽ اًمرضم٤مل ومٞمًٛمع اخلٚمخ٤مل تقِّ َّم ٞمُ ومَ  إرض قمغم ٝم٤مٚمسم٠مرضم شميب ،إًمٞمٝم٤م

 .إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وؾمقاس ُمـ

 اًمذي ٤مباجلٚمٌ سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ سم٥ًٌم ُمًتقريـ يم٤مٟم٤م اًم٘مدُملم أن ُمٕمٜم٤مه وهذا 

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل قمٛمالً  ،رؤوؾمٝمـ قمغم يٚم٘مٞمٜمف سم٠من اًمٜم٤ًمء ُأُمرت ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  .[59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

: أجْم٤مً  ٟم٤ًمء ومٞمف جمٚمس ذم يقُم٤مً  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 ي٤م: اًمٜم٤ًمء إطمدى ىم٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر مل ،ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ»

 ريح شم٠ميت إذاً : ىم٤مًم٧م شؿمؼماً  ٚمـٓمِ يُ »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،أىمداُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  ،اهلل رؾمقل

 ش.قمٚمٞمف يزدن وٓ» ذراع أي شآظمر ؿمؼماً  يزدن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ومتٙمِمػ

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ :آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول زُمـ ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب هٙمذا   قَمَٚمٞمِْٝم

ـْ  ـ   ُِم  أن ةاعمٜمتنم اجلقارب شمٙمـ مل طمٞم٨م ،اًم٘مدُملم يٖمٓمل اجلٚم٤ٌمب يم٤من ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ة يم٤مٟم٧م ،اًمزُم٤من ذًمؽ ذم ُمٜمتنمة شمٙمـ مل ،ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم  ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمٖمٓمل اعمرأ
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 أن هل٤م جيقز ٓ اعمًٚمٛم٦م وم٤معمرأة ًمذًمؽ ،اًمٕم٤ٌمءة يِمٌف اًمذي اًمٓمقيؾ سم٤مجلٚم٤ٌمب وىمدُمٞمٝم٤م

 وىمدُم٤مه٤م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ُمـ ،اًمٓمريؼ ذم وهل ىمدُمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ

 .ُمٙمِمقومت٤من

 اعمتحج٦ٌم همػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: إظمػم اًم١ًمال ضمقاب هق هذا وأفمـ ،أظمػماً 

 ؿمٞمئ٤مً  قمرومتؿ ُمتك ،اًمٗم٤مؾمؼ اعمٙمٞم٤مج اًمٙم٤مومر اعمٙمٞم٤مج شمًتٕمٛمؾ أن ،اعمتحج٦ٌم قمـ ومْمالً 

 ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ًمٖم٦م هذه اعمٙمٞم٤مج؟ ،ؾمٚمٓم٤من ُمـ سمف اهلل أنزل ُم٤م سم٤مؾمؿ يًٛمك اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ

 ٟم٤ًمء ًمٗم٤ًمقا زيٜم٦م قمـ شمٕمؼم ،أضمٜمٌٞم٦م ًمٗمٔم٦م هل وإٟمام ىمٌؾ، ُمـ آسم٤مئٙمؿ وٓ ٟمحـ ٓ

 سم٤مًمتزيـ ،ُمٜمٝمـ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ إؾمػ ُمع ٟم٤مؤٟم٤ًم ومتِمٌٝم٧م ،أوروسم٤م ٟم٤ًمء وم٤مؾم٘م٤مت

 .اعمٙمٞم٤مج وهق أٓ ِب٤م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع شم٠مثر اًمتل اًمزيٜم٦م ِبذه

 ٟمرى اًمٓمريؼ ذم.. اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ -احل٘مٞم٘م٦م وهذا- ًمٚمٛمرأة جيقز ومال 

ة  يًٛمك ُم٤م هذا ؿم٤مدة ،اًمنمقمل احلج٤مب أىمقل ٓ ،سمف سم٠مس ٓ طمج٤مسم٤مً  ُمتحج٦ٌم اُمرأ

 وإمم قمٜم٘مٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ؿمٕمره٤م ُمٖمٓمٞم٦م ،اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هق وهذا ،اخلامر أو سم٤مإليِم٤مرب

 ،جيتٛمٕم٤من ٓ ُمتٜم٤مومران ٟم٘مٞمْم٤من أُمران.. هذا ود هذا ،وحمٛمرة ُمٌقدرة ًمٙمـ ،..آظمره

 ُمـ هق وإُم٤م ،اًمنمقمل احلٙمؿ قمـ واًمٖمٗمٚم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م

 .اًمِمٞمٓم٤من ًمقؾم٤موس اًمٜم٤ًمء اشم٤ٌمع

 أوًمٞم٤مء ٟمذيمر :صم٤مٟمٞم٤مً  صمؿ ،اعمٙمٞم٤مج ِبذا اسمتٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أوًٓ  ٟمذيمر ٟمحـ :ًمذًمؽ 

 ويمٚمٙمؿ ،راعٍ  يمٚمٙمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م أخ أو زوج أو أب ُمـ اًمٜم٤ًمء

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..رقمٞمتف قمـ ُمًئقل وهق راع وم٤مًمرضمؾ ،رقمٞمتف قمـ ُمًئقل

 اعمرأة زوج وم٠من٧م ،اًمٗم٤مرس ُمـ اًمٗمرس: ي٘مقل اًمٕم٤مُمل أو اًمٕمريب وم٤معمثؾ :وًمذًمؽ 

 قمـ ومْمالً  اًمٙمٝمقل شمٗمتـ اًمتل ،اًمّمقرة ِبذه خترج أن هل٤م شمًٛمح أن ًمؽ جيقز ٓ

 ح٤مذا؟ ،همٞمقراً  شمٙمقن أن إخ أُّي٤م إب أُّي٤م اًمرضمؾ أُّي٤م اعمٗمروض وأن٧م ،اًمِم٤ٌمب

 هق اًمديقث هق ُمـ ح٤مذا؟ ،شقثيه دَ  اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ»: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 ٟم٤ًمء قمـ خمؼماً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ ،أهٚمف قمغم يٖم٤مر ٓ اًمذي
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 سمف يٜمٗمع أن وضمؾ قمز اهلل أرضمق اًمذي ،اًمٙمالم هذا أظمتؿ احلدي٨م وِبذا ،اًمزُم٤من آظمر

 سم٠مجدُّيؿ رضم٤مل ،سمٕمد أرمه٤م مل اًمٜم٤مس ُمـ صٜمٗم٤من»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ؾم٤مُمٕمٞمف

 ،ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت وٟم٤ًمء ،اًمٜم٤مس ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر يم٠مذٟم٤مب ؾمٞم٤مط

 جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ ،٧مخْ اًمٌُ  يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ

 ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هٙمذا ،شويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م

 ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،اجلٜم٦م رائح٦م يرح مل ،يمٜمٝمف ذم ُمٕم٤مهداً  ىمتؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف

 اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة ومٝمذه ،قم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ شمقضمد اجلٜم٦م ريح ،شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة

 ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: ومٞمٝمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل ،اًمٕم٤مري٤مت اًمٙم٤مؾمٞم٤مت

 احلدي٨م ذم شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ ًمٞمقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ

 ..اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، راًم٘مد وِبذا ،اًمث٤مين

  (22: 11: 42/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 18: 17/   697/  واًمٜمقر اهلدى)

 افرجال مصذ ظـ مػصقل فؾـساء خاص مصذ اختاذ حؽؿ

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ي٘مقم شمٜمٔمٞمؿ أي: وهق اًمٌمء يالطمظ أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م :اًمِمٞم 

 هق ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٜمحك ومٞمف يٜمحك أن يٜمٌٖمل ،اعمًٚمٛملم

 اعمقصٚم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًمًٌؾ ذم وأجْم٤مً  سمؾ ،واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مي٤مت ذم وم٘مط ًمٞمس ،اًم٘مدوة

 طمض اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ُمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ ،واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مي٤مت ًمتٚمؽ

 ىمقًمف وُمٜمٝم٤م ،يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم سمٞمقِتـ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ي٘مٛمـ أن قمغم اًمٜم٤ًمء

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٝمد ذم اًمٜمًقة يم٤مٟم٧م ىمد سمؾ ،اعم٤ًمضمد حيين أن ُمـ يٛمٜمٕمٝمـ مل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع 

 ،صم٘م٤مومٞم٦م ىمٞمٛم٦م ُمـ يقُمئذٍ  ًمٚمٛمًجد يم٤من ح٤م اعمًجد: ذم احلْمقر قمغم حيرصـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 إومْمؾ ٕن ًمٞمس ،اعم٤ًمضمد حيين اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م ،حمْم٦م دي٦مٌه ٕمَ شمَ  ىمٞمٛم٦م قمـ ومْمالً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م هلـ ذيمر ىمد وم٤مًمرؾمقل وإٓ ،اعمًجد ذم يّمٚملم أن هلـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 ـمٚم٥م قمغم طمرص٤مً  اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مصمرن يمـ وإٟمام ،شهلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»: اًمًالم

 يمقن ُمع ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٌنم ؾمٞمد هق يم٤من هٜم٤مك اعمٕمٚمؿ أن وسمخ٤مص٦م ،اًمٕمٚمؿ

 ذًمؽ ُمع ،ُمٗمْمقًم٦م أو ُمٗمْمقل اعمًجد ذم وصالِتـ أومْمؾ اًمٌٞمقت ذم اًمٜم٤ًمء صالة

 وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل سملم ؾمت٤مرة أو ضمدار ُمـ ووم٤مصالً  طم٤مضمزاً  ووع ىمد يم٤من ُم٤م

 ،اًمٜم٤ًمء ًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمٛمف ظمالف شمٜمٔمٞمامً  اًمرضم٤مل صٗمقف وٟمٔمؿ ،اًمرضم٤مل صالة ٟمٔمؿ

 وذه٤م أوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام

 ش.أوهل٤م وذه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم ،آظمره٤م

 اًمٙمثػم يتقهؿ طمٞم٨م ُمـ ،اًمًٜم٦م ظمالف هذا سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص ُمّمغم وم٤مخت٤مذ وًمذًمؽ 

 ظمػم: ٟم٘مقل ٟمحـ ،اًمرضم٤مل وسملم سمٞمٜمٝمـ واحلٞمٚمقًم٦م ًمٚمٜم٤ًمء اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمـ ٟمقع هذا ذم أنف

 ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٗمّمؾ أن ًمف اعمٞمًقر ُمـ يم٤من وًم٘مد ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى

 ُم٤م ًمٙمٜمف ،اًمٜمخٞمؾ ؿمجر ُمـ اخلقص ُمـ ُمتقاوع سمجدار وًمق ضمدار أي سمٛمثؾ اعمًجد

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ

 احل٤مرض اًمٕمٍم ذم شمٌٜمك اًمتل ،اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم يٗمٕمؾ ُم٤م أن أدري وأن٤م 

 اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م ،ُمتقاوٕم٦م سمٓمري٘م٦م شمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾمت٤مرة ووع ُمـ

 ،صم٘مقب هل٤م سمٓمري٘م٦م ُمٌٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ضمدار هٜم٤مك ومٞمٌٜمك ،اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ

 ،إـمالىم٤مً  اًمتٙمٚمػ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م ،اًمرضم٤مل يراهـ وٓ اًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء شمرى طمٞم٨م

 اًمٜم٤ًمء قم٤مُم٦م أىمؾ مل إن ،يمثػم قمٚمٞمف ومٞمام اًمرو٤م: ُمٕمٜم٤مه ٚمػاًمتٙم هذا ًم٤ًمن أن وسمخ٤مص٦م

 اًمٜم٤ًمء يرون طمٞمٜمام اًمرضم٤مل ومٙم٠من ،اًمنمقمل ًمٚمجٚم٤ٌمب اًمتزاُمٝمـ قمدم ُمـ ،اعمًٚمامت

 ذم سمديالً  ضمٕمٚمقا  ومٝمؿ ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ ويتٙم٤مؾمٚمـ يت٘م٤مقمًـ

 :ي٘م٤مل وٓ ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اح٤مدي اًمًت٤مر هذا ووع اعمًجد

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م         ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمٕم٤مجل٦م حم٤موًم٦م صمؿ ،اًمًٞمئ سم٤مًمقاىمع سم٤مًمرو٤م اعمٕم٤مجل٦م يٙمقن ٓ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مًم٩م ومٙمٞمػ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م همػم سمٓمري٘م٦م



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

526 

 وهل أٓ إُم٤ميمـ ظمػم وذم إُم٤ميمـ أىمدس ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ سملم اًمٗمّمؾ اًمًالم

 اعم٤ًمضمد؟

 اًمًت٤مر هذا يْمع مل ،آظمره إمم ش..آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام

 ُمـ ظمرضمـ ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء قمغم ُم٤مدي٤مً  ؾمت٤مراً  ووع وًمٙمـ ،واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم اح٤مدي

 .اعم٤ًمضمد دظمقل إمم إُمر ِبـ وصؾ صمؿ ،ـمرىمٝمـ ذم واٟمٓمٚم٘مـ سمٞمقِتـ

 اعمّمغم هذا قمـ وم٤مًمٌديؾ وًمذًمؽ اًمرضم٤مل: دون حيجٌٝم٤م اًمذي هق وم٤مجلٚم٤ٌمب 

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه ،اجلٚم٤ٌمب ُمـ سم٤مًمقاضم٥م اًمٜم٤ًمء شمذيمػم هق ،سم٤مًمٜم٤ًمء اخل٤مص

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

  (22: 22: 39/   698/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 23: 25/   698/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصؾقات؟ بغ اجلؿع فؾحامؾ جيقز هؾ

 ُمثاًل؟ ًمٕمذر اًمّمٚمقات سملم دمٛمع أن هل٤م جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

سمف هذا :اًمِمٞم   ٓ يقضمد مل ،اجلٛمع وضمد احلرج وضمد إذا وهقا  ،اًمٕم٤مم سم٤معمٌدأ ضمقا

 .يقضمد

 (22: 22: 36/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افـبقية؟ ادديـة دم أؾضؾ بقتفا دم ادرأة صالة هؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ذه٧ٌم إذا اًمٜمٌقي٦م اعمديٜم٦م ذم ؿمٞم  ي٤م اعمرأة ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .هذا ُمًجدي ذم صالِت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ًمّمالِت٤م

 .يمذًمؽ :اًمِمٞم 

 واًمثقاب؟ إضمر وزي٤مدة اًمٜمٌقي اعمًجد ذم يمام صالة أخػ هل٤م هؾ :اًم٤ًمئؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 .يمذًمؽ هق ،يمذًمؽ وهق :اًمِمٞم 

  (22: 33: 27/ 491/واًمٜمقر اهلدى)

 دم صالهتـ يشؿؾ «أوهلا افـساء صػقف رش» حديث هؾ

 افرجال خؾػ مغؾؼة حجرة

 اًمٜمٌل ي٘مقل ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمذي احلدي٨م! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمرف ذم وم٤مٔن ،شآظمره٤م وظمػمه٤م أوهل٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ نإ» :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

: يٕمٜمل احلدي٨م؟ فم٤مهر قمٚمٞمف دل يمام يمذًمؽ هق احلٙمؿ هؾ ،ًمذًمؽ اعمٕمدة اعمٖمٚم٘م٦م

 شمٙمٚمٛمقا  قمٜمدُم٤م أن وُمٕمٚمقم ،اًمرضم٤مل قمـ ُمٕمزل ذم اًمٜم٤ًمء أن ،اعمٖمٚم٘م٦م هذه إُم٤ميمـ

 إمم أىمرب ٕهنؿ أوهل٤م: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ يمقن ذم اًمٕمٚم٦م أن ذيمروا احلدي٨م ذح ذم

 ذم يمذًمؽ هق احلدي٨م فم٤مهر هؾ أقمٚمؿ ومام ،يمذا أو اًمٜمقوي أذيمر ومٞمام ذيمر يمام ،اًمرضم٤مل

 أن؟ اعمٖمٚم٘م٦م إُم٤ميمـ هذه

 اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ٕنٜمل اًم١ًمال: قمغم أضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :اًمِمٞم 

 اًمٜم٤ًمء همٚمؼ.. سمدقم٦م هذه ٕن ذًمؽ: أرى ٓ وأن٤م ،اإلهمالق هذا سمنمقمٞم٦م يٕمؽمف

 همروم٦م ذم طمًٌٝمـ ،اعمجتٛمع وم٤ًمد سم٥ًٌم :اًمقؾمٞمٕم٦م ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ذم وطمًٌٝمـ

 إطمٞم٤من سمٕمض ذم يتٕمروـ أهنـ وسمحٞم٨م ،اإلُم٤مم طمريم٤مت قمٚمٞمٝمـ ختٗمك سمحٞم٨م

 ظم٤مص٦م طمجرات ذم اًمٜم٤ًمء همٚمؼ اقمت٘م٤مدي وذم ،اًمٌٓمالن درضم٦م إمم سم٤مًمّمالة ًمإلظمالل

 وجي٥م طم٤مدث أُمر ذًمؽ يمؾ ،اًمٓمقيؾ سم٤معمٜمؼم اًمّمػ يم٘مٓمع مت٤مُم٤مً  هق ،اعم٤ًمضمد ذم ِبـ

 ..ُمٕمل أُمس سمح٨م اًمٌح٨م هذا ،إول اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم ٟمرضمع أن

 أنف اًم٘مٞمؾ هذا وُمٖمزى ،ُمِم٤مهد هذا وـمٌٕم٤مً  ،أُمس ٟم٤ًمء همػم اًمٞمقم ٟم٤ًمء نإ: ىمٞمؾ

 ،قمقراِتـ ُمـ رء قمغم اًمرضم٤مل يٓمٚمع ُم٤م طمتك اًمٖمرف هذه ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحٌس أن يٜمٌٖمل

 ًمٞمس ٟمفإ: ـمقيؾ سمح٨م ذم وم٘مٚم٧م ،وٞمؼ واًمقىم٧م اًمٌمء سمٕمض ُمٓمقًٓ  ضمقايب ومٙم٤من

 ؾم٥ٌم ٕن اًمٖمرف: هذه ذم اًمٜم٤ًمء حتٌس أن ،اعمنموقم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ هذا



   وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦مُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٚمق ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت سم٤مًم٘مٞم٤مم ،اًمٜم٤ًمء وومٞمف اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إظمالل هق احلٌس

 اًمذيـ ذهـ ذم يٚمؼ مل اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب تجٚم٤ٌٌمتُمُ  اعم٤ًمضمد إمم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء حيًٌقا  أن اًمٖمرف هذه يٌٜمقن

 شمٚمٌس تلاًم.. يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض أن إؾمػ ُمع سم٤معمِم٤مهدة يرون قمٜمدُم٤م ًمٙمـ 

 ورسمام ،اًم٤ًمىملم ٟمّمػ إمم سم٤مجلٚم٤ٌمب وًمٞمس ٤مً ضمٚم٤ٌمسم اًمٞمقم ي٘مقًمقن أو سم٤مًمٓمق أو اجل٤ميمٞم٧م

 هذه رؤي٦م ذم ي٘مع أن اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ومٚمحج٥م ،آظمره وإمم ؿمٗم٤موم٦م حلٛمٞم٦م ضمقارب ٓسم٦ًم

 .اًمرضم٤مل قمـ اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحج٥م ٟمحـ :إذاً  ،اًمٕمقرات

 سم٤معمجتٛمع وٟمٕمقد ،اإلؾمالم شمٓمٌٞمؼ إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م ،ٓ: ًمف ٟم٘مقل

 ٟمح٤مرب ٟمحـ.. إول اًمٕمٝمد ذم إُمر قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم يتجزأ  ٓ يمالً  اإلؾمالُمل

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم وقم٤مُمتٝمؿ وـمالِبؿ سمٕمٚمامئٝمؿ اعمًٚمٛمقن يٕمقد أن ٟمريد ،اًمٞمقم اعمجتٛمع

 يم٤من يمام آظمتالف ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ،اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ًمٙمـ ،ُمذهٌٞم٦م ٓ اًمًٚمػ

 واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت ٟمٕمقد أن أجْم٤مً  ٟمريد ،اًمْمٞم٘م٦م اعمذهٌٞم٦م إمم ٓ إول إُمر

 اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ.. اًمٓمقيٚم٦م اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ.. يم٤معم٤ًمضمد اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم

 ذم سمٜم٤م ومٓمٚمٕمقا  ،اًمّمٗمقف شم٘مٓمع اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٤مسمر أن اٟمتٌٝمقا .. اًمنمقمٞم٦م احلٞمؾ متثؾ اًمتل

 اًمدورة هذه ح٤مذا ،وم٦مُذ  ذم ومقق ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ويّمٕمد ،اعمحراب ُمـ يدظمؾ ُمٜم٤مسمر

 هدى اهلدى ظمػم.. اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك درضم٤مت صمالث يمٚمٝم٤م؟ هذه واًمٚمٗم٦م

 هذه قمغم اخلٓمٞم٥م هذا يّمٕمد طمتك ،واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُمـ يٙمٚمػ يمؿ.. حمٛمد

 يٛمٙمـ ًمٙمـ ،واضم٥م هذا.. اًمزقمؿ هذا طمًـ اًمّمػ ٟم٘مٓمع ٟمريد ُم٤م سمزقمؿ ،وم٦ماًمنُم 

 ٟمريد ٓ يمذًمؽ ،اعم٠ًمخ٦م واٟمتٝم٧م درضم٤مت صمالث ُمـ ُمٜمؼماً  ٟمتخذ أن اًمٙمٚمٗم٦م هذه سمدون

 اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمثؾ اًمٜم٤ًمء ٟمريد.. ًمٚمٜم٤ًمء اًمٖمرف هذه ٟمريد ٓ أظمػماً  ،اًمزظم٤مرف هذه

 يرد وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمّمٗمقف يت٘مدُمقن واًمرضم٤مل ،حمتج٤ٌمت يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء.. ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا 

 دًٓم٦م ٟمٕمٙمس أن ٟمريد ٓ شأوهل٤م وذه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمٖمرف هذه سمٜمٞم٤من ذم آٟمحراف ُمـ ـمرأ  ُم٤م سم٥ًٌم احلدي٨م

 (22: 44: 16/ 351/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ادسجد باؿل ظـ حمجقبا ـان إذا افـساء مصذ حؽؿ

 ؟[اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقب اعمًجد ذم اًمذي اًمٜم٤ًمء ُمّمغم يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ؟[اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقب اعمًجد ذم اًمذي اًمٜم٤ًمء ُمّمغم يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

سم٤م ذًمؽ أول،  اهلل ؿم٤مء إن اًم١ًمال هذا قمـ أضمٞمٌؽ أن٤م :اًمِمٞم   ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقا

 دورهؿ ذم صٚمقا  إذا ُم٤م سمخالف اعمًجد ذم يّمٚمقن ٕهنؿ صحٞمح٦م اًمّمالة أن

 صالِتؿ وًمٙمـ سمٞمقِتـ ذم ومرادى يّمٚمقا  أن هذه احل٤مًم٦م ذم ومٕمٚمٞمٝمـ ًمٚمٛمًجد اعمج٤مور

 هؿ احلجز هذا ُمع ومٝمؿ ذيمرت يمام اًمرضم٤مل ُمـ اعمحجقسم٦م اًمٖمروم٦م هذه ذم اعمًجد ذم

 .شمردد وٓ ظمالف سمال اعمًجد ذم يّمٚمقن

 ٕنف اعمًجد قمـ اجلدار ِبذا اًمٜم٤ًمء ًمٗمّمؾ داقمل ٓ أىمقًمف أن أريد اًمذي وًمٙمـ

 إلجي٤مد يتٕمروقن يِم٤مهدوٟمف ٓ اًمذيـ ظمٓم٠م اإلُم٤مم خُيٓمئ ىمد إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم

 ومج٤مقم٦م اإلُم٤مم ٙمقني أن ومٞمج٥م،اًمّمالة سمٓمالن إمم ِبؿ أدى ومرسمام.ظمٓم٠م قمغم اخلٓم٠م

 ىمري٤ٌم سمف ؾم٠مطمدصمٙمؿ اًمذي هذا ُمثؾ ي٘مع أن ظمِمٞم٦م اًمٜم٤ًمء سمٍم شُمكُمر» حت٧م اًمرضم٤مل

 .أوٓ هذا اهلل ؿم٤مء إن

 اًمًٜم٦م قمغم شم٘مؿ مل اًمتل ضمتٝم٤مداتآ سمٕمض ُمـ ضم٤مء ح٤م اًمٗمّمؾ هذا ٕن :وصم٤مٟمٞم٤م

 ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ وذم ضمالسمٞمٌٝمـ ذم شم٤ًمهٚمـ ىمد اًمٜم٤ًمء أن ؿم٤مهدوا أهنؿ،اًمّمحٞمح٦م

 سمدا ؾمجدت أو ريمٕم٧م إذا ومرسمام ىمّمػم ضمٚم٤ٌمِبـ يٙمقن ُمٜمٝمـ اًمٙمثػمات سمٞمقِتـ ُمـ

 هذا ٓطمٔمقا  ح٤م ومٝمؿ، اًمّمالة قمـ ومْمال اًمٓمريؼ ذم ُمٜمٝم٤م ُيرى أن جيقز ٓ ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمحج٥م ٟمحـ ىم٤مًمقا  اًمٙمثػمات اًمٜم٤ًمء ومٞمف اًمذي اًمزء اًمقوع

 ذم يمـ أو اًمٓمريؼ ذم يمـ ؾمقاء ُُمٓمٚم٘م٤م ُمٜمٝمـ يرى أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م ُمٜمٝمـ ُيرى ٓ ًمٙمل

 آظمر سمخٓم٠م يٕم٤مجلف صمؿ اخلٓم٠م ي٘مر ٕنف ُمنموقم٤م ًمٞمس قمالج هق اقمت٘م٤مدي ذم هذا اعمًجد

 دائام ومٜمحـ ..اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل داوين :ىم٤مل اًمذي ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم يٕمٜمل

ٟمٜم٤م ًٛمعٟمُ   شملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ًمٚمدروس اعمًتٛمٕملم إظمقا
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 ؾمت٤مر أو صمقب ُمـ وم٤مصؾ وٓ طمتك سمؾ ضمدار ُمـ وم٤مصؾ يقُمئذ اعمًجد ذم يٙمـ ومٚمؿ

 مل اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤ًمء شمِمؽمك طمٞمٜمام رُمْم٤من ذم ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم وىمع يمام

 يم٤من اًمٞمقم ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜمٌقي اعمًجد أن ؾمٞمام وٓ إـمالىم٤م ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ

 ُمع اًمّمػ أول ذم واًمرضم٤مل اًمّمػ آظمر ذم يّمٚملم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم زال ومام ا،صٖمػم

 .سم٤معمّمٚملم رؤيتٝمـ وسملم سمٞمٜمٝمـ حي٤مل ذًمؽ

 ش..» :اًم٤ًمئؾ

 وسمخ٤مص٦م قمٜمدك ُم٤م شمٜمًك ٓ أن وأرضمق اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من ذهٜمل ذم ؾمٛمح٧م ًمق :اًمِمٞم 

 . ىمٚمٞمال قمكم شمّمؼم أن وم٠مرضمق ،يمالُمؽ ٟمًٛمع أن ؿمقق ذم أنٜم٤م

 أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء ومام احلدي٨م ٤مأُم ،زم وىمٕم٧م وىمّم٦م ٟمٌقي طمدي٨م قمٜمدي

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف شمٗمًػم ذم وهمػمه ًْ ُ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ُمـ إظمػم اًمّمػ ذم اًمّمالة يت٘مّمد يم٤من رضمؾ ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م ﴾اعْم

 اًمٜم٤ًمء ُمـ إول اًمّمػ ذم شمّمكم مجٞمٚم٦م اُمرأة هٜم٤مك يرى يم٤من ٕنف اًمرضم٤مل قفصٗم

ة إمم هٙمذا وٟمٔمر إسمٓمٞمف سملم ضم٤مرم اًمًٜم٦م هق ويمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ؾمجد إذا ومٙم٤من  اعمرأ

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٜمزًم٧م إول اًمّمػ ذم شمّمكم اًمتل ًْ ُ  ﴾ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم

ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ :إول اًمّمٗمقف ذم اًمرضم٤مل ُمٕمنم ت٠َمظِْمِري ًْ ُ  إظمػم اًمّمػ ذم ﴾اعْم

ة شمٚمؽ إمم ٟمٔمرة ًمف ًمتًٛمح اًمٗمرص٦م يًتٖمٚمٝم٤م طمٞم٨م  ُمـ يتٛمٙمـ ٓ أنف يٌدو ٕنف اعمرأ

 ،إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر ًمف ومرص٦م ومٝمذه اًمّمالة ذم وٓؾمٞمام وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل ٓ يم٤مٟم٧م ٕهن٤م رؤيتٝم٤م

 اًمٜم٤ًمء سملم ؾمت٤مر وٓ ضمدار أو طم٤مضمز هٜم٤مك يٙمـ مل أنف إلصم٤ٌمت..احلدي٨م هذا أوردٟم٤م

 .احلدي٨م هذا واًمرضم٤مل

 ضم٤مء ؾمٜم٦م، مخًلم أو أرسمٕملم ٟمحق ُمٜمذ دُمِمؼ ُمـ ٟمزًم٧م :وقمؼمة ةشمذيمر اًم٘مّم٦م أُم٤م

 حيي مل اإلُم٤مم أن ومحّمؾ، اجلٛمٕم٦م يقم، اعمًجد سم٤مب ُمـ ومٜمٔمرت اجلٛمٕم٦م يقم

 سمدأت حلٞمتف ؿم٤مسم٤م ومقضمدوا ومٜمٔمروا ويمذا اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمؿ أهؾ ٟمًقا  اًم٘مرى أهؾ وشمٕمرومقن

 ذًمؽ همػم أو ؿمٞم  ي٤م شمٗمْمؾ: زم ىم٤مًمقا ،فمٜم٤م سمف وأطمًٜمقا  رؾمال سمف ومآنًقا  ضمٌٞمٜمف ذم شمٜم٧ٌم

 ٓ ًمٙمٜمل،اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م أن شمٕمٚمٛمقن يمام أقمٚمؿ وأن٤م ومت٘مدُم٧م اًمٙمالم ُمـ
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 سم٘مقًمف وم٤مومتتح٧م اًمًقر سمٕمض ُمـ يقُمئذ أُمٙمـ ُم٤م ىمراءة إمم جل٠مت ومٚمذًمؽ، ٝم٤مأطمًٜم

 ُّيقون يمٚمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م صمؿ، صٗمحتلم ىمرأت آظمره إمم﴾يمٝمٞمٕمص﴿ شمٕم٤ممم

 سم٤مًمًجقد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد إومم اًمتٙمٌػمة أن ٕم٤مديـُم ح٤مذا؟ ظمٚمٗمل ُمـ ؾم٤مضمديـ

 وم٘م٤مُمقا  ؾم٤مضمدا ًمٞمس اإلُم٤مم أن ومٝمٛمقا  ظمٚمٗمل ُمـ اًمذيـ هٜم٤م وم٤مًمِم٤مهد ؾم٤مضمديـ ومٝمقوا

 ومٔمٚمقا  اًمِم٤مهد وهٜم٤م اعمٜمؼم ظمٚمػ ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ أُم٤م اًمريمقع ذم ُمٕمف وأيمٛمٚمقا 

 هٜم٤مك سمٞمٜمٝمؿ جم٤مدًم٦م[ ضمرت] شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع» :ىمقزم ؾمٛمٕمقا  طمتك ىمٚمٞمال ؾم٤مضمديـ

 ُمـ ؾمٚمٛمٜم٤م ح٤م إظمػم ذم وًمٙمـ هق ُم٤م أدري ٓ يمالم،يٕمرف ُم٤م اًمٌمء هذا يمٞمػ

 سملم ومرىمتؿ ُم٤م قمجؿ وٓ قمرب أنتؿ ي٤ممج٤مقم٦م هلؿ ىمٚم٧م وذيمرِتؿ وقمٔمتٝمؿ اًمّمالة

 شمٗمرىمقن وٓ هل٤م شمٜمتٌٝمقن ُم٤م اعمدود هذه يمؾ ،يمٝمٞمٕمص وسملم  ،اًمًجدة [ؾمقرة اومتت٤مح]

 .آظمره إمم وُمزارقمٙمؿ أراوٞمٙمؿ ذم هل امإٟم قم٘مقًمٙمؿ أنٙمؿ يٌدو ًمٙمـ..ٜمٝم٤مسمٞم

[ اًمّمٗمقف ٕن طمدث ح٤م] ؾم٤ٌٌم يم٤من اعمٜمؼم هذا أن ٦م؟اًم٘مّم هذه ُمـ اًمِم٤مهد ُم٤م

 ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ دم٤موز يمام ظمٓم٠مهؿ ًمتج٤موزوا اعمٜمؼم هذا  يٙمـ مل وًمق اإلُم٤مم قمـ حمج٦ٌم

 وهلذا إؾمت٤مر ِبذه أو اجلدر ِبذه  اعمحجقسم٤مت ًمٚمٜم٤ًمء ي٘مع أن يٛمٙمـ هذا، ظمٚمٗمل

 . ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم ٟم٘مقل ٟمحـ

 .قمٜمدك سمام واومدٟم٤م شمٗمْمؾ أن

 ؟[اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ اًمٜم٤ًمء ومّمؾ أن ي٘م٤مل أٓ]: اًم٤ًمئؾ

 والًم٦م سم٠مهن٤م اًمنمع ذم اعمٜمّمقص٦م اًمٌدقم٦م سملم يمٌػم ومرق هٜم٤مك: اهلل رمحف اًمِمٞم 

 وم٤معمّم٤مًمح ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م يم٤من ُم٤م وسملم اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ وهل

 وسملم اًمْمالًم٦م اًمٌدقم٦م سملم اًمْم٤مسمط و شوالًم٦م سمدقم٦م يمؾ» :ىم٤مقمدة ذم حت٥ًم ٓ اعمرؾمٚم٦م

د اًمٌدقم٦م أن اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م  ُم٤م سمٕمض يٜم٤مذم وهذا شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب زي٤مدة ِب٤م يرا

 اًمٕم٤ٌمدة هذِب ُمٜم٤م أقمرف واًمرؾمقل ومّمؾ اًمنمع أُم٤م ،اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم درؾمٜم٤م ذم ذيمرٟم٤مه

  . وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب ُمـ ِب٤م ؾمتزادةًمال سمدقم٦م ومال ومٚمذًمؽ

 ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ هل وإٟمام سمًٌٞمؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح أُم٤م
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 اًمزُم٤من أن سم٠من اًمٗم٤موؾ اًمِمٞم  يِمػم هذا وإمم اعمٙم٤مٟمٞم٦م أو اًمزُم٤مٟمٞم٦م اًمٔمروف اىمتْمتٝم٤م

 ي١ميد ممـ أن آٟمٗم٤م ذيمرُت  وم٠من٤م، ذًمؽ ُمـ رء ٓ وأن وشم٘مقى ورع هٜم٤مك يم٤من شمٖمػم

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًمنمقمل احلج٤مب يرشمديـ يٕمدن مل اًمٜم٤ًمء أن ىمقًمف

 ًمٙمٜمل، شاعم٤ًمضمد عمٜمٕمٝمـ سمٕمده اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق» قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 هٜم٤مك ٓسمد وإٟمام سم٢مـمالق ِب٤م إظمذ جيقز ٓ اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م إن:اًمِم٤مهد وهٜم٤م أىمقل

 يمت٤مسمف ُمـ وسمخ٤مص٦م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمـ اؾمتٗمدشمف ٤ممم اًمتٗمّمٞمؾ وهذا،اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ

 صدد ذم وهق هٜم٤مك ذيمر وم٘مد شاجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء»

 ذم شمًٚمًؾ صمؿ شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٛمقم  شم٠ميمٞمد

: وهل ضمدا ه٤مُم٦م وم٤مئدة ومذيمر اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمقوقع إمم وصؾ طمتك أيمثر اًمٌح٨م

 :اًمت٤مزم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إًمٞمٝم٤م ُيٜمٔمر أن جي٥م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن

 ُم٤م ينمع هق صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم ىم٤مئام يم٤من ِب٤م إظمذ ُمـ اعم٘متيض يم٤من إذا

 ومٝمذه اًمًالم قمٚمٞمف زُمٜمف ذم هل٤م اعم٘متيض وضمد وىمد اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ شم٘متْمٞمف

 إذان ًمٚمٕمٞمديـ إذان ُمثال ذًمؽ قمغم وٟميب ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م وًمٞم٧ًم،سمدقم٦م

 هل٤م اعم٘متيض يم٤من اعمّمٚمح٦م هذه ًمٙمـ ُمّمٚمح٦م هذا اًمٌٕمض ي٘مقل ىمد ًمإلقمالم ًمٚمٕمٞمديـ

 يٙمـ مل أنف صحٞمح٦م اًمرواي٤مت ُمـ ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ىم٤مئام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

 اعمّمٚمح٦م أن ادقم٤مء وم٢مذن،اًمٕمٞمديـ هلذيـ أذان اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم هٜم٤مك

 ذم اإلطمداث سم٤مب ذم يدظمؾ اعمذيمقرشملم اًمّمالشملم ُمـ ًمٙمؾ أذان إجي٤مد شم٘متيض

 هذه يٚمزم ُم٤م يّمٚمٜم٤م مل صمؿ اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئام اعم٘متيض يم٤من إذا هذا،اًمديـ

 قمٝمد ذم ىم٤مئام يٙمـ مل اعمّمٚمح٦م سمتٚمؽ إظمذ ُمـ اعم٘متيض يم٤من وم٢مذا:أىمقل صمؿ،اعم٘متيض

 ٓ ومذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد اعم٘متيض هذا طمدث وإٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اعم٘متيض وضمقد ُمـ اًمالزُم٦م اًمٖم٤مي٦م حت٘مؼ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ إجي٤مد ذقمٞم٦م أجْم٤م يًتٚمزم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا إـمالىمف قمغم هذا ًمٞمس ي٘مقل،اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدا يٙمـ مل اًمذي

 اعمًٚمٛملم شم٠مظمر سم٥ًٌم ٟم٤مؿمئ اعم٘متيض هذا هؾ ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وم٠مىمقل،ضمدا ضمدا ُمٝمؿ

 يٛمٚمٙمقن ٓ سمٔمروف قمٚمٞمٝمؿ ومرض ذًمؽ أم ديٜمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمًٚمٛملم شمٙم٤مؾمؾ

 ٤مٕطمٙم٤ممسم ىمٞم٤مُمٝمؿ قمدم هق اعمّمٚمح٦م سمتٚمؽ سم٤مٕظمذ ٘متيضاعم يم٤من وم٢مذا ،ومٞمٝم٤م اًمتٍمف
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 شمٓمٌٞمؼ ذم شم٘مّمػمهؿ سم٥ًٌم ٟم٤مؿمئ٤م ًمٞمس اعم٘متيض يم٤من وإن ِب٤م إظمذ جيقز ومال اًمنمقمٞم٦م

 اعم٘متيض يم٤من ُم٤م آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م ومٜمحـ. ذًمؽ شم٘متيض اعمّمٚمح٦م ي٘م٤مل ذًمؽ طملم،اًمنميٕم٦م

 .ينمع ٓ ىمٚمٜم٤م أذاٟملم ُمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُوضمد اًمذي سم٤معم٘متيض يتٕمٚمؼ يمالمه٤م أطمدمه٤م ُمثٚملم ًمٜميب أن 

 سمٌٕمض ٤مًم٘مٞم٤ممسم [ومرـمقا ] أنٗمًٝمؿ اعمًٚمٛملم أن ؾمٌٌف اًمذي اًمٜمقع ُمـ أطمدمه٤م ًمٙمـ

 وًمٞمًقا  قمٚمٞمٝمؿ ومرض أنف وهق أظمر سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ أظمر واعمث٤مل ،اًمديـ أطمٙم٤مم

ئ٥م ومرض ُمثال ٟمذيمر،قمٜمف ُم١ًموًملم ئ٥م ومرض ٟم٘مقد وهل اًميا  ُمٙمقس هل اًميا

 وهق أٓ ًمف ُمثٞمؾ ٓ اًمذي ت٤مباًمٙم ُم١مًمػ اًمِم٤مـمٌل إؾمح٤مق أبق..اًمنمع ذم حمرُم٦م

 هذه إٟمٙم٤مر ؾمٌٞمؾ ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمحثف ُم٤م سمٜمحق هٜم٤مك ُمٗمٞمدا سمحث٤م سمح٨م شقمتّم٤ممآ»

ئ٥م  يمام،اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م وإصؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ذم شمدظمؾ سم٠مهن٤م اًميا

م اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ يمؾ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل  ش.وقمروف وُم٤مًمف دُمف طمرا

 ومٝمذه ،شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ» :آظمر طمدي٨م ذم وىم٤مل

ئ٥م  اسمـ يمالمه٤م ي٘مقٓن ًمٙمٜمٝمام،ُينمع ٓ اًمذي اًم٤ٌمب هذا ُمـ هل شميب اًمتل اًميا

 اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ٧مويم٤مٟم اًمٙمٗم٤مر سمٕمض ُمـ همزو اعمًٚمٛملم قمغم ـمرأ  إذا واًمِم٤مـمٌل شمٞمٛمٞم٦م

 ومحٞمٜمئذ اًمٕمدو ًمدومع اعمًٚمؿ اجلٞمش ًمتٝمٞمئ٦م شمٜمٝمض وٓ شمٙمٗمل ٓ اعمنموقم٦م إُمقال ُمـ

ئ٥م[ ي٠مظمذوا] أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ جيقز  هذه زولشم طمتك..ختتٚمػ سمٜم٥ًم اًميا

 هؿ ًمٞمًقا  اعم٘متيض ُوضمد ي٘م٤مل هٜم٤م ،اعمًٚمٛملم سمالد قمـ اًمٕمدو ذ ويدومع اعمٕم٤مرك

 أن ًمٚمحٙم٤مم ضمقز أو ًمٚمٜم٤مس ينمع اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ،اًمٙمٗم٤مر قمغم همزو ٕنف قمٜمف ُم١ًموًملم

ئ٥م يٗمروقا   إُمقال مجع قمٓمٚمقا  ىمد:وصم٤مٟمٞم٤م،أوٓ رضورة هٜم٤مك ًمٞم٧ًمو ًمٚمٜم٤مس رضا

 ّمدىم٤متًم اًمٞمقم يٕمقدوا مل ٕهنؿ إُمقال ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ومخال نموقم٦ماعم

 ومٝمؿ إُمقال ُمـ اخلزائـ ومخٚم٧م ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم إول اًمٕمٝمد ذم يم٤من يمام إُمقال

 ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر ىمٚمدوا أو اؾمتدقمقه٤م هؿ اًمتل سمامذا؟سم٤مًمقؾم٤مئؾ شيٛمٚم١موه٤م» أن يريدون

 دائام إُمقال ظمزائـ ًمتٙمقن ؾوضم قمز اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اعمنموقم٦م اًمقؾم٤مئؾ وقم٤مروقا 

 اعمًٚمٛملم شمٙم٤مؾمؾ ؾمٌٌف يم٤من اعم٘متيض ٕن جيقز ٓ اًمٜمقع هذا..وُمًتٕمدة ُممٟم٦م
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ومٝمؿ  ٚم٥مص إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ وم٢مذن،ؾمالُمٞم٦ماإل اًمنميٕم٦م أواُمر حت٘مٞمؼ قمـ واٟمٍما

 شم٘مّمػم هذا، اًمّم٤مًمح يمًٚمٗمٜم٤م وورقملم يم٤مٟمقا  يمام أت٘مٞم٤مء اعمًٚمٛمقن يٕمد مل اعمقوقع

 سمدرء اعمنموقم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إؾم٤ٌمب ظمالف أؾم٤ٌمسم٤م يتخذوا أن ُمٜمٝمؿ يًقغ ٓ ُمٜمٝمؿ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،اًمديـ ذم واًمقرع ًمٚمت٘مقى شمريمٝمؿ ُمـ ؟إيش ُمـ ٜمت٩مشم ُم٤م ُمٗمًدة

 سم٤مًمذي هذا وٓ هذا ومال سم٠مخًٌتٝمـ يت٤ًمهٚمـ ىمد اًماليت ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌمو ،ًمٚمرضم٤مل

 .ضمديدة وؾم٤مئؾ يٌتدقمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ُيًقغ

 اخلٓمقط ُمد وهق أٓ يم٤موم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد سمف اسمتٚمٞم٧م ُم٤م أظمػما  ُمث٤مل وآظمذ

 أن اعمحتٛمؾ ُمـ ًمٙمٜمٜم٤م ُمقرإ حمدصم٤مت ُمـ ؿمؽ سمال اخلٓمقط هذه اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م

 اًمثالصم٦م إىم٤ًمم هذه  ُمـ ىمًؿ أي ذم ٟمٜمٔمر ًمٙمٜم٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٜمٔمر

 ذم إدراضمف احل٤مدث؟ٓيٛمٙمـ إُمر هذا إدراج يٛمٙمـ شمٗمّمٞمال ومٞمٝم٤م آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل

 حيض دائام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من وم٘مد يٙمـ مل أن سمٕمد اعم٘متيض وضمد أنف ىم٤مقمدة

 ًمتًقنّ » شمٕمٚمٛمقن يمام ذًمؽش..»سمٕم٤مىم٦ٌم ويٜمذرهؿ اًمّمٗمقف شمًقي٦م قمغم أصح٤مسمف

 أئٛم٦م أىمقل وسمداي٦م إُمقر وٓة أقمرضش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ

 هل سمٙمٚمٛم٦م إٓ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م وِت٤موٟمقا  اًمًٜم٦م هذه قمـ أقمروقا  أيمثرهؿ اعم٤ًمضمد

 .اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر ىمٚم٦م ،٤موشمٗمريٓمً  شمٙم٤مؾمال هذا إمم ي١مدي ومٝمذا...اؾمتقوا

ؾ ىمد يم٤من قمٗم٤من سمـ قمثامن زُمـ ذم ختتٚمػ إُمثٚم٦م أن اٟمٔمروا  ي٠مُمره رضمال ويم 

 يم٤من ُمٝمام ًمإلُم٤مم يٕمد ومل سم٤معمّمٚملم و٤مق اعمًجد ٕن ؟ح٤مذا اًمّمٗمقف سمتًقي٦م

 ؿمخّم٤م قمٜمف أن٤مب ًمذًمؽ اًمّمٗمقف هذه  يمؾ شمًقي٦م ُمـ يتٛمٙمـ أن اًمًٜم٦م قمغم طمريّم٤م

 اعمّم٤مًمح ُمـ هذا شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل هق مت٧م اًمّمٗمقف أن اًمِمخص هذا أظمؼمه وم٢مذا

 هن٤مٕ احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمزُمـ هذا ذم قضمقدةاعم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ومٝمل اخلٓمقط ُمد أُم٤م ،اعمرؾمٚم٦م

 إيش؟هذه سم٥ًٌم اًمٌدقم٦م قمغم شمٙم٤ملوآ اًمًٜم٦م قمـ اإلقمراض قمغم اًمٜم٤مس حتٛمؾ

 وقمٞمد اًمٗمٓمر قمٞمد ذم يتي٠م أنف اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م هذه قمقاىم٥م وُمـ ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م

 ٕهنؿ اعمّمٚملم دمد وهلذا اعمّمٚمٞم٤مت ههذ ذم ظمٓمقط شمقضمد ومال اعمّمغم إمم إوحك

 ٛمرٟمقنتي اجلٜمد أن يقضمد اًمٕمًٙمري٦م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ،صٚمقات مخس ذم يقم يمؾ مترٟمقا  ُم٤م
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 ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من إذا اإلؾمالم ذم اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مئدة اموم..يقم يمؾ اًمّمػ شمًقي٦م قمغم

 رب ىمقل ومٞمٜم٤م صدق اإذً  ،اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مئدة ُم٤م ىمٚمٜم٤م قمٛمال ًمٞمس وومٙمرا  ذهٜم٤م إٓ يتٌٜمقٟمف

ٌِْدًُمقنَ : ﴿إن٤مم َت ًْ  وًمذًمؽ التٌدؾمآ هق هذا﴾ ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًم ِذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًم ِذي َأتَ

 ومٝمٜم٤مك قمٛمال ٟمٓمٌ٘مٝم٤م وأن قمٚمام اًمًٜم٦م ٟمٕمرف أن اعمح٤مرضة ذم ىمٚمٜم٤م يمام وأبدا دائام ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . اًمًٕمداء ه١مٓء ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل وأظمرة اًمدٟمٞم٤م اًمًٕم٤مدة شمٙمقن

 (15 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾـساء اجلؿعة صالة حؽؿ

 ُمِم٤مي  سمٕمض ىمقل ي١ميمد ُم٤م ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذا هؾ ،فمٝمراً  شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م ،دمقز ٓ: ي٘مقًمقن ،اجلٛمٕم٦م يقم اعمرأة صالة أن ،اًمٕمٍم

ٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمف  اًًم

 وًمٙمـ ،اجلٛمٕم٦م صالة قمٚمٞمف جي٥م ٓ ،يمالمه٤م يم٤معم٤ًمومر اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمرأة ،أبداً  :اًمِمٞم 

 اجلقاب؟ واوح ،قمٜمف اًمقىم٧م ومرض ؾم٘مط صاله٤م إن

 صغم إذا ًمٙمـ ،اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف ،اجلٛمٕم٦م صالة يّمكم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اعم٤ًمومر أي

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمف ؾم٘مط اجلٛمٕم٦م

 ،اًمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمام ،اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يمذًمؽ واعمرأة

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمٝم٤م ؾم٘مط اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م وم٢مذا

٤مومر أن ذًمؽ ،اعم٤ًمومر وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن ُمالطمٔم٦م ُمع   ،ريمٕمت٤من قمٚمٞمف جي٥م إٟمام اعم

٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ٦ٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ،ُمٜمل حتٗمظ هٜم٤مك ٕن أىمقل: اًمٔم٤مهر ذم ًمف سم٤مًمٜم ٤مومر سم٤مًمًٜم  صغم إن ،ًمٚمٛم

٦ٌم ًمٙمـ ،ريمٕمتلم يمٚمٝم٤م اجلٛمٕم٦م صغم أو اًمٔمٝمر  ومتّمكم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م إن ،ومرق هٜم٤مك ًمٚمٛمرأة سم٤مًمًٜم

 .ريمٕمتلم ومرتوَ  هل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ،أرسمٕم٤مً  صٚم٧م اًمٔمٝمر صٚم٧م وإن ،ريمٕمتلم

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ هٜم٤م ًمٙمـ

 قمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ،ريمٕمت٤من قمٚمٞمف اًمقاضم٥م اعم٤ًمومر صحٞمح
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ومْمؾ هق اإلمت٤مم سمح٘مف ًمٙمـ ،اًم٘مٍم ًمف جيقز سم٠منف ي٘مقل ُمثالً  اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م ،اعمًٚمٛملم  .ٕا

٦ٌم  .اعمرأة ُمع اعم٤ًمومر طمٞمٜمئذٍ  يِمؽمك ،اعمذه٥م هلذا وم٤ٌمًمًٜم

 سمٕمض ًم٘مقل ،قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ريمٕمتلم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٤ًمومر أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ

صح٤مب ن جم٤مل ٓ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ وٕدًم٦م ،ٕا : قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل ،ًمذيمره٤م ٔا

 اعمُ »
 .شاحلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اًمًٗمر ذم ؿتِ

 اًمٔمٝمر يّمكم اعم٤ًمومر ُمثؾ ُمثٚمف ،ريمٕمتلم اًمٔمٝمر يّمكم احلي ذم ي٘مٍم اًمذي

 اًمِمديد؟ احلٙمؿ هذا ح٤مذا. أرسمٕم٤مً 

ٞمدة ىم٤مًم٧م يمام ،ريمٕمتلم اعم٤ًمومر قمغم ومرض اهلل ٕن  ريمٕمتلم اًمّمالة و٧مرِ ومُ »: قم٤مئِم٦م اًًم

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلٙمؿ هٙمذاش. احلي ذم وزيدت ،اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ،ريمٕمتلم

  (22: 21: 58/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة ادرأة صفقد حؽؿ

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ذم اعمرأة صالة وضمقب قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 (22: 57: 23/ 132/  واًمٜمقر اهلدى)

 دؾـفا ظـد ادرأة شس حؽؿ

ة أدظمٚمقا  إذا يٕمٜمل ،دومٜمٝم٤م قمٜمد اعمرأة ؾمؽم طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  سمٕمض ،اًم٘مؼم اعمرأ

 ،اًم٘مؼم ذم يًقوهن٤م اًم٘مؼم ذم أدظمٚمقه٤م اًمذيـ يٙمقن قمٜمدُم٤م ،إزاراً  ومقىمٝم٤م جيٕمٚمقن اًمٜم٤مس

  اًمٕمٛمؾ؟ هذا طمٙمؿ ومام
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 وإٓ اًمؽماب ذم يدومـ يٕمٜمل اإلزار هذا ،أظمل ي٤م اًمّمقرة ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞم 

  يمٞمػ؟

  .ٓ :ُمداظمٚم٦م

  سمف؟ اعم٘مّمقد ُم٤م إذاً  :اًمِمٞم 

 إمم ُمٕمٝم٤م يدظمالن ؿمخّم٤من ُمثالً  هٜم٤مك ،اًم٘مؼم ذم اعمرأة أدظمٚمقا  إذا يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . ًمقوٕمٝم٤م اًم٘مؼم

  .ىعم :اًمِمٞم 

ٌَؾ ُمـ أطمدمه٤م ،اًم٘مؼم طم٤موم٦م قمغم ي٘مٗم٤من ؿمخّم٤من وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  اًمرأس ىِم

ٌَؾ ُمـ وأظمر
  .اًمرضمٚملم ىمِ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ة اًم٘مؼم طم٤موم٦م قمغم اًمقاىمٗمقن يرى ٓ طمتك ،سم٤مإلزار يٛمًٙم٤من :ُمداظمٚم٦م  . اعمرأ

 ُمـ قمْمق طمجؿ يرى ٓ أن اعم٘مّمقد هذا يٕمٜمل ،اًم١ًمال ووح أن: اًمِمٞم 

ة أقمْم٤مء  . سم٤مًمٙمٗمـ اعمٙمٗمٜم٦م اعمرأ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مّمد وإٓ قمٜمديمؿ اعمٗمٝمقم هق هذا وهؾ ،يٌدو اًمذي هق هذا أخٞمس: اًمِمٞم 

  آظمر؟ رء

 . ؿمٞم  ي٤م هذا هق :ُمداظمٚم٦م

 . سم٠مؾم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمرى ومال هذا هق يم٤من وم٢مذا: اًمِمٞم 

 (22: 39: 32/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادرأة حع زـاة

 شم٘مًٞمط جيقز وهؾ ،اعمرأة كمطُم  زيم٤مة ًمٜم٤م شمقوحقا  أن اًمرضم٤مء: ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 احلكم؟ هذه ذم اًمزيم٤مة يٙمٗمل اعمٌٚمغ يقضمد ٓ يم٤من إن ،ومٞمف اًمزيم٤مة

 :مت٤مُم٤مً  اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة واضم٦ٌم أهن٤م ،اًمٕمٚمامء ىمقزم ُمـ اًمراضمح ذم احلكم زيم٤مة :اًمِمٞم 

 خترج أن اًمذه٥م سمحكم شمتحغم ُمـ شم٠مُمر ،وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن ذًمؽ

 . اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب هذا ،اًمزيم٤مة

 دمد ٓ احلكم ص٤مطم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اًمت٘مًٞمط؟ جيقز هؾ: وهق: ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

سم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمِمؼ هذا قمغم قمٜمدي: طمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة شم١مدي ُم٤م قمٜمده٤م : أطمدمه٤م: ضمقا

ءً  ،اًمذُم٦م شمؼمئ٦م اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ؿمؽ ٓ جيقز  . آضمالً  أو قم٤مضمالً  يم٤من ؾمقا

 سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ وأطمدمه٤م ،اجلقاب هذا سمتامم يتٕمٚم٘م٤من ؿمٞمئ٤من أو أُمران هٜم٤م وًمٙمـ

 ٓ ،اًمت٘مًٞمط شمريد اًمتل اعمرأة هذه أن: إول: وم٠مىمقل ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

 سم٠من قمٚمٞمٝم٤م ٟمٚمح وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: جي٥م ُم٤م آظمر إمم  ُم٤مهل٤م زيم٤مة ًمت١مدي شمٕمٞمش أن شمْمٛمـ

 ُمـ وهذا ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م واطمدة: ودومٕم٦م واطمدة وظمٓمقة ،يمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة سم٢مظمراج شم٤ٌمدر

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم ٦مٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم  ً  اًم

 إمم ؾم٤مرقمقا  أي: رسمٙمؿ ُمـ ُمٖمٗمرة إمم وؾم٤مرقمقا [. 133:قمٛمران آل﴾ ]َوإَْرُض 

 حت٘مٞمؼ واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم ُمـ أراد ومٛمـ ٦م،ّم٤محلًما سم٤مٕقمامل رسمٙمؿ ُمٖمٗمرة حتّمٞمؾ

 اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،ظمػم سمٙمؾ اًمتٕمجٞمؾ ومٕمٚمٞمف ،اًم٘مرآين اًمٜمص هذا

 .ذُمتف سمرأت وم٘مد وورم أظمر إن ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، جسم٢مظمرا  اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،سم٤محل٩م

 إذا  أنف ،اًمذه٥م سمحكم يتحٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أنّمح أن٤م اًمذي أظمر اجلقاب أُم٤م

 وذًمؽ ،طمٚمٞمٝم٤م شمٍمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،طمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ُمٜمف خترج ُم٤م قمٜمده٤م يقضمد ٓ يم٤من

 .اًمٜم٤ًمء سمف اسمتكم اًمذي احلكم هذا ُمـ ًمٚمخالص يمخٓمقة

 طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء اًمذي ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م هق ُمٜمف اًمٖم٤مًم٥م أن وسمخ٤مص٦م 

 .ٟم٤مر ُمـ ؾمقار أو ٟم٤مر ُمـ ـمقق أو ٟم٤مر ُمـ طمٚم٘م٦م هق اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتحٚمؼ أن واطمد
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 يمتٚم٦مً  اًمزيم٤مة إظمراج قمـ اًمٕمجز ُمـ اعمث٤مسم٦م ِبذه يم٤مٟم٧م ُمـ ؾٕمجِّ شمُ  أن أرى ًمذًمؽ 

 وًمٕمؾ ،ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م ذ ُمـ وشمًؽميح اًمزيم٤مة وخترج احلكم هذا شمٌٞمع أن ،واطمدة

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر ِبذا

  (22: 36: 38/   499/  واًمٜمقر اهلدى)

 وجقب ظذ دفقؾ شدفـا، افرـبان مر   ؾنذا: ظائشة ؿقل هؾ

 فؾؿحرمة؟ افقجف تغطقة

 اًمقضمف ؾمؽم أن قمغم يدل هذا ومٝمؾ ؾمدًمٜم٤م، اًمريم٤ٌمن ُمر إذا: شم٘مقل قم٤مئِم٦م :ُمداظمٚم٦م

  واضم٥م؟

 جيقز ؾمؽم يمؾ وًمٞمس أقمؿ اًمًؽم ٕن اًمًدل:: شم٘مقل أن إصح هق ٓ :اًمِمٞم 

 اًمرؾمقل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم هق اًمًدل ومٝمذا اًمًدل، وإٟمام سمف، وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمحرُم٦م

 .اجلقاب ًمؽ ووح ُمًتح٥م، اعمًٚمٛملم اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ومرض اًمًالم قمٚمٞمف

  يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 اجلقاب؟ ًمؽ ووح: ًمؽ أىمقل أن٧م يمٞمػ، ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 اًمرؾمقل؟ ًمٜم٤ًمء جيقز أنف ٟمخّمص يمٞمػ ًمٙمـ واوح اجلقاب :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة طمج٤مب ذم ومٞمٝم٤م ٟمٜم٤مىمش ٟمزال وٓ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل سم٤مٕدًم٦م ٟمخّمص :اًمِمٞم 

 وضمٝمٝم٤م وأن وضمٝمٝم٤م، شمًؽم أن اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم يٗمرض دًمٞمؾ ي٘مؿ مل ٕنف اعمًٚمٛم٦م:

 وجيقز آٟمت٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م حيرم اعمحرُم٦م وإٟمام إـمالىًم٤م، هذا قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ مل قمقرِت٤م، ُمـ

 ذم ُمٜم٤مىمِم٤مت وضمرى اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م هٜم٤مك ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م وُمـ اًمًدل، هل٤م

 يم٤مٟم٧م أهن٤م اخلثٕمٛمٞم٦م ومحدي٨م اخلثٕمٛمٞم٦م، طمدي٨م طمقل اًمٌالد هذه ذم اعمقاـمـ ُمـ يمثػم

 يمام وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمره٤م ومل اًمٗمْمؾ إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمر حمرُم٦م

، وًمق وضمٝمٝم٤م، شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م ٓ أنف دًمٞمؾ ومٝمذا قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م ًٓ  ؾمد
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 إمم اًمٗمْمؾ وضمف سف سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ايمتٗمك وإٟمام هل٤م، جيقز ٓ مم٤م ومٝمق آٟمت٘م٤مب أُم٤م

 .ًمديؽ واوح هذا أظمر، اًمِمؼ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22:39:53/ (1) ـه1428 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 وافعؿرة احلج دم اإلشدال حؽؿ

 ...واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اإلؾمدال :ُمداظمٚم٦م

 إذا ًمٙمـ ،شمٜمت٘م٥م أن هل٤م جيقز ٓ احل٩م ذم اعمرأةو ٓ يمٞمػ ،ضم٤مئز ؾمدالاإل :اًمِمٞم 

 أو اخلامر شمًدل أن ومٚمٝم٤م ،وضمٝمٝم٤م اًمرضم٤مل يرى أن قمٚمٞمٝم٤م ويٕمز ٟمٗمًٝم٤م قمغم همٞمقرة يم٤مٟم٧م

 ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اعمٜمديؾ شمِمد أن هل٤م جيقز وًمٞمس ،ُمثالً  هٙمذا شمٕمٛمؾ ،وضمٝمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب

 .احلدي٨م

 طمجقا  إذا يم٤مٟمقا  إٟمف: شم٘مقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

 وم٤مًمًدل ،ؾمدل وضمقهٜم٤م قمغم ٤مأؾمدًمٜم ،اًمرضم٤مل ُمـ ريم٥م ِبـ ومٛمر ،اجلامل قمغم وهـ

 اإلؾمدال سمٓمري٘م٦م ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ٦مٞمٞمّ احلَ  اعمحِمقُم٦م ًمٚمٛمرأة خمرج وهذا ،اًمٜم٘م٤مب همػم

 .اًمِمد وًمٞمس وضمٝمٝم٤م قمغم سمثقِب٤م

 (22: 34: 29/ 251/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج مقشؿ دم بافؽالم افـساء اصتغال

 ،إؾمٓمر ىمٚمٞمٚم٦م إثر قمٔمٞمٛم٦م ،اعمٕمٜمك قمٛمٞم٘م٦م يمٚمٛم٦م إًم٘م٤مء ُمٜمٙمؿ ٟمرضمق :اًم١ًمال

ة اؾمتٖمالل طمقل  اًمٜم٤ًمء ٕن سم٤مخلػم: قمٚمٞمٝم٤م يٕمقد ومٞمام ،اعم٤ٌمريم٦م احل٩م ٕوىم٤مت اعمرأ

 يٜمٗمع؟ ٓ اًمذي سم٤مًمٙمالم اؿمتٖمٚمـ قمٜمدٟم٤م

 ،سمٌمء اًمرضم٤مل قمـ اًم١ًمال هذا ذم ـمٚمٌـ ومٞمام يتٛمٞمزن اًمٜم٤ًمء أن أضمد ٓ :اجلقاب
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 ،وضمؾ قمز اهلل ذيمر ُمـ يٙمثروا أن ،احل٩م ذم ُم٠مُمقرون وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اعمًٚمٛملم ومٙمؾ

 ٕمٚم٧مضُم  وم٢مٟمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمٕم٤ٌمدة إًمٞمف شمقضمٝمقا  اًمذي اًمٗمراغ هذا يْمٞمٕمقا  ٓ وأن

 ىمد واًمتل ،اًمٕم٤مدي٦م سمحٞم٤مشمف شمٕمٚم٘مف ُمـ ٟمٗمًف ٗمرغويُ  اعمًٚمؿ ًمٞمتٗمرغ :هق اعمٜم٤مؾمؽ هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واًمذيمر اًمٕم٤ٌمدة ُمـ يمثػم قمـ شمٍمومف

 ىم٤مل ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م ،ومرق وٓ ،اًمرضم٤مل سمف ٟم٠مُمر سمام اًمٜم٤ًمء ٟم٠مُمر ومٜمحـ

 أن ،مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمٚمٞمٝمـ شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 ُم٤م سم٠منٜمل يذيمرين وهذا ،اًمتٝمٚمٞمؾ وُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ يٙمثروا وأن ،اًمٗمرص٦م هذه ُّيتٌٚمقا 

 ومٞمف وومٙمرت زم سمدا ومٞمام اًمتٚمٌٞم٦م ويم٠من ،ه٤مهٜم٤م ٟمزًمٜم٤م ُمٜمذ اًمتٝمٚمٞمؾ وٓ اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٛمٕم٧م

 ئمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل حمرُم٤مً  اعمًٚمؿ دام ُم٤م ،يمٚمٝم٤م إج٤مم هذه أريم٤من ُمـ ذًمؽ سمٞمٜمام ،ًمٚم٤ًمهريـ

 .اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ُمع إٓ ذًمؽ يٜم٘مٓمع وٓ ،وُمٝمٚمالً  ُمٚمٌٞم٤مً 

 وأن ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ يٙمثرن سم٠من ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟم٠مُمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اًمتٚمٌٞم٦م: ُمع اًمتٝمٚمٞمؾ خيٚمٓمقن أو خي٤مًمٗمقن ،اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ أجْم٤مً  يٙمثرن

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف [ذًمؽ] صم٧ٌم

 اهلل ذيمر قمـ ٟمتٖم٤مومؾ ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م ،وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ أنٜم٤م: اًمٙمالم ومخالص٦م

 .احل٤مرضيـ سمٕمض يًتٜمٙمره رسمام سمٌمء أذيمر أن أريد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ ،وشمٕمٚمٞمؿ قمٚمؿ أج٤مم وًمٞمس ،ذيمر أج٤مم هل هذه أج٤مُمٜم٤م إن

 ُمتقضمٝم٤مً  ُمٜم٤م ومرد يمؾ يٙمقن وأن ،شمٕم٘مد ٓ أن اعمٗمروض يم٤من ،اجلٚم٦ًم هذه ُمثؾ: أقمٜمل

 ٕن إذيم٤مر: ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،واًمتٙمٌػم واًمتٚمٌٞم٦م ،سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ،سم٤مًمذيمر وضمؾ قمز اهلل إمم

 ذم ي٘مع يمام يٜمٌٖمل ُم٤م ،رُمْم٤من صٞم٤مم يمٛمثؾ ،اًمِمخّمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة أج٤مم هل إج٤مم هذه

 ،اًمدرس إلًم٘م٤مء أو اعمققمٔم٦م إلًم٘م٤مء :اًمريمٕم٤مت سمٕمض سملم اجلٚم٦ًم ٖمؾتَ ًْ شمُ  ،اًمٌالد سمٕمض

 ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتٗمرغ هق ومٞمف اًمًٜم٦م ،اًمقىم٧م يمٝمذا اًمقىم٧م ذًمؽ ٕن اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس يمٚمف هذا

 .سمالدٟم٤م ذم وحمٚمف ،آظمر جم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ،ًمٚمٕمٚمؿ وًمٞمس

 ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ وشم٘مّمػم ،ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم سم٥ًٌم وًمٙمـ 
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 ًمٙمل ومٞمٝمتٌٚمقهن٤م ،هلؿ ؾم٤مٟمح٦م ومرص٦م اًمٜم٤مس جيد ،أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ

 أن وم٤مٕصؾ وإٓ ،إوىم٤مت هذه ُمثؾ ذم قمٚمٛمف إمم سمح٤مضمتٝمؿ يِمٕمرون ىمد ُم٤م يتٕمٚمٛمقا 

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ أن صحٞمح ،وقم٤ٌمدشمف وضمؾ قمز اهلل ًمذيمر اًمقىم٧م هذا يٙمقن

 وظمػم ،اًمٕم٤ٌمدة ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة

 حمؾ حيؾ أن جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ومٛمج٤مل  ،ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم ًمٙمؾ وًمٙمـ شاًمقرع ديٜمٙمؿ

 .اًمذيمر حمٚمف حيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م حمؾ ،سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ،اًمذيمر

 إج٤مم هذه ذم اًمقىم٧م ٟمْمٞمع ٓ وأن ٟمٚمتٝمل ٓ أن أظمػماً  أىمّمده وم٤مًمذي

 ...اعم٤ٌمريم٤مت

  (22: 53: 45/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿحرمة افؽحؾ حؽؿ 

 .اًمٙمحؾ شمْمع أن ًمٚمٛمحرُم٦م جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز :اًمِمٞم 

٤مئؾ   رائحتف؟ شمٔمٝمر وٓ ئمٝمر ًمقٟمف أن ُمع ،ًمٚمٜم٤ًمء ـمٞم٥م أنف ُم٠ًمخ٦م ذم يدظمؾ أٓ :اًًم

 .شمٙمحٚم٧م وإٟمام ،سم٤مًمٙمحؾ اعمرأة شمٓمٞم٧ٌم ي٘م٤مل ٓ ،يمحؾ هق إٟمام ـمٞم٤ٌمً: ًمٞمس ،ٓ :اًمِمٞم 

ة قمٜمف اعمٜمٝمل اًمٓمٞم٥م هق ُم٤م ،ـمٞم٥م :اًم١ًمال  ووٕم٧م ًمق ،احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ًمٚمٛمرأ

 احلرُم٦م؟ ذم يدظمؾ ؿمٞمئ٤ًم، أو ظمدُّي٤م قمغم ص٤ٌمهم٤مً 

 أُم٤م ،يمجامل ،يمزيٜم٦م رحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م هق اًمّم٤ٌمغ هذا ٕن ـمٌٕم٤ًم: :اًمِمٞم 

 .زيٜم٦م هق مم٤م أيمثر يمدواء ومٝمق ،اًمرضم٤مل ومٞمف يِمؽمك سمؾ ،سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  ومٚمٞمس اًمٙمحؾ

 ،٤مبٓم  ًمٚمخُ  وشمزيٜم٧م ومتٙمحٚم٧م ،زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمذي طمدي٨م ذم وًمذًمؽ 

 ومذه٧ٌم ،اًمقوم٤مة قمدة ،اًمٕمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ حتٚملم ٓ: هل٤م وىم٤مل سمٕمٙمؽ اسمـ ومج٤مءه٤م

 .ووٕم٧م أنؽ دام ُم٤م ،طمٚمٚم٧م ىمد: وم٘م٤مل ،ذًمؽ ًمف وذيمرت ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 

 

523 

 ..٤مبٓم  ًمٚمخُ  ٜم٧مي  زَ وشمَ  ٚم٧مح  ٙمَ شمَ  :اًمِم٤مهد

 .واًمتجٛمؾ اجلامل ُمـ رء أنف إمم إؿم٤مرة.. ًمٙمـ ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 إذا هؾ أن وأن٧م ،طمقًمف ندِ ٟمْ دَ شمُ  اًمذي اًمٓمٞم٥م ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،مج٤مل هق :اًمِمٞم 

 ٚم٧م؟ٛم  دَمَ  أنؽ ُمٕمٜم٤مه هؾ ايمتحٚم٧م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  :اًمِمٞم 

  .سم٠مؾم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمرى ٓ اعمٝمؿ

 .مج٤مل ومٞمف اعمّمٓمٜمع اًمٙمحؾ يم٤من وإذا :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمش؟ :اًمِمٞم 

 [.ُمٚمقن] ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل اخلية :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هذا :اًمِمٞم 

  (22: 39: 42/ 422/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوجتف حتج أن افزوج رؾض

ة :اًم١ًمال  رومْمف قمغم ويؽمشم٥م. رومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ ،احل٩م ذم شمرهم٥م اُمرأ

 اًمٓمالق؟

 هق ُم٤م ،ًمزوضمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م سمٛمحرم حت٩م أو ،حمرم سمدون حت٩م واًم١ًمال ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 اًم١ًمال؟
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 .إُمريـ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ًمٙمـ ،حمرم سمدون حت٩م أن هل٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ،ـمٞم٥م ،إُمريـ :اًمِمٞم 

 ـم٤مقم٦م ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ،سم٤محل٩م هل٤م زوضمٝم٤م يًٛمح مل وًمق ،سمٛمحرم حت٩م أن

 شم٤ًمومر ٓ»: اعمٕمروف احلدي٨م خي٤مًمػ حمرم سمدون ومحجٝم٤م ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق

ة  ش.حمرم ذي ُمع إٓ أو ،حمرم همػم ُمع ؾمٗمراً  اُمرأ

 ،رِب٤م سمٞم٧م إمم احل٩م شمرك ذم زوضمٝم٤م أـم٤مقم٧م صمؿ ،اعمحرم هذا هل٤م شمٞمن وإذا 

 هق هذا ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»: احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م ىمد أجْم٤مً  ومتٙمقن

 .اًمقضمٝملم قمغم اجلقاب

 (22: 32: 42/ 623/واًمٜمقر اهلدى)

 ادقافقد بغ ادباظدة فغرض احلؿؾ مـع حبقب اشتعامل

 اًمقٓدة؟ إلسمٕم٤مد احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

ة واحل٤مُمؾ اًمداومع ٟمٕمرف أن جي٥م :اًمِمٞم   يم٤من إن ،احلٌقب هذه شمٕم٤مـمل قمغم ًمٚمٛمرأ

 هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م ،ضم٤مز احلٌقب شمٕم٤مـمل اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يّمػ اعمرض وهذا ،عمرض

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو إوٓد ًمؽمسمٞم٦م. .:ُمداظمٚم٦م

 قمـ احلٛمؾ ظمػ صمؿ ،أوًٓ  إضمر يمثر إوٓد يمثر يمٚمام ،جيقز ٓ هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 .أظمر يريب أطمدهؿ ٕن صم٤مٟمٞم٤ًم: إم

  (22: 15: 48/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 مستحبة؟ أم واجبة افبقت دم فزوجفا ادرأة خدمة

 ؟ُمًتح٦ٌم ٓإو واضم٦ٌم اًمدار ذم ًمٚمرضمؾ اعمرأة خلدُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٞم٦م ُمتٜمققم٦مُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝم 
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ضَم٤مُل ﴿ :اًمِمٞم  اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمق 
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْم   ﴾سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّلل 

ضَم٤ملِ ﴿ ـ   َوًمِٚمرِّ  هق ىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مسمؾ زوضمٝم٤م ختدم أن اعمرأة قمغم ومٞمج٥م ﴾َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 .ذًمؽ وٟمحق اًمًٙمـ وُمـ اإلٟمٗم٤مق ُمـ ،قمٚمٞمف وضمؾ قمز اهلل ومروٝم٤م اًمتل ،سم٤مًمقاضم٤ٌمت

 ُمِمؽمك أُمر هذا ٕن :ِب٤م آؾمتٛمت٤مع ُمٜمٝم٤م وم٘مط اًمرضمؾ طمؼ إن ي٘م٤مل أن جيقز ومال 

 سمرأس رأس آصمٜملم ص٤مروا ومٝمٜم٤م ،سمف شمًتٛمتع ومٝمل ِب٤م يًتٛمتع هق ومٙمام ،اًمزوضملم سملم

 وٓ ،سمخدُمتف شم٘مقم أن اعمرأة قمغم جي٥م ،اًمرضمؾ ِب٤م ي٘مقم اًمتل اًمٜمٗم٘م٦م ومٛم٘م٤مسمؾ ،اؾمتقي٤م

 إٓ ٟمٗم٤ًم اهلل يٙمٚمػ وٓ ،وآؾمتٓم٤مقم٦م اًمٓم٤مىم٦م طمدود ذم هل اخلدُم٦م هذه أن ؿمؽ

 .وؾمٕمٝم٤م

 أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ أنف ،إؾمػ ُمع ومٕمالً  ىمٞمؾ وىمد ،ي٘م٤مل أن إمم إُمر يّمؾ أن أُم٤م 

 ؾمٌح٤من اًمٗمراش ؾمٞمٝمٞمئ ُمـ ،أدري وُم٤م ومراش ًمف ِتٞمئ أن وٓ ،ُم٤مء يم٠مس ًمف شم٘مدم

 ،آؾمتٛمت٤مع طمؼ همػم اعمرأة قمغم طمؼ ًمف اًمرضمؾ ٕن ،ضمداً  واوح٦م أي٦م هذه !اهلل

 خيدُمـ يمـ أهنـ ،رضم٤مهلـ ُمع اًمٜم٤ًمء ؾمػمة ،اًمٜم٤ًمء ُمع اًمّمح٤مسم٦م ؾمػمة ٟمجد وًمذًمؽ

 صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد وم٘مط هذا وًمٞمس ،رؤوؾمٝمـ قمغم اًمٜمقى سمحٛمؾ طمتك ،أزواضمٝمـ

 ذم أن إًمٞمف شمِمٙمقا  أبٞمٝم٤م إمم ضم٤مءت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة أن اًمٌخ٤مري

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ظم٤مدُم٤مً  ُمٜمف شمٓمٚم٥م ومٝمل ،اًمدار ذم شمٓمحـ وهل ،طمكاًمر   ُمـ أثراً  يدُّي٤م

 ..شاًمٜمقم قمٜمد اهلل شمًٌحلم ،ظم٤مدم ُمـ ًمؽ ظمػم هق ُم٤م أدًمؽ أٓ» :هل٤م وم٘م٤مل  ،واًمًالم

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يم٤من ًمق ،اًمٌنم ؾمٞمد سمٜم٧م وهل قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يم٤من ًمق احلدي٨م آظمر إمم

 ٓ طمًٌؽ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ًمٞم٘مقل زوضمٝم٤م إمم ًمرضمع ،زوضمٝم٤م ختدم أن

 هق ٕنف :ذًمؽ حتٛمؾ وًمٙمٜمف ،يدُّي٤م ذم اخلدُم٦م آصم٤مر وهذه شختدُمؽ أن زوضمؽ شمٙمٚمػ

ضَم٤ملِ ﴿ :اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٚمؽ قمٚمٞمف أنزل اًمذي ـ   َوًمِٚمرِّ  اًمًٜم٦م ُمع وم٤مٔي٦م ﴾َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 ذًمؽ يمؾ ٟمٕمؿ أي ،أزواضمٝمـ ُمع وهـ أزواضمٝمؿ ُمع اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمتلا اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .آؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ ىمٚمٜم٤م ُم٤م طمدود وذم ،زوضمٝم٤م ختدم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأة أن قمغم يدل

 يٙمٗمل هؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ؾمٙمقت إن ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

526 

  ؟ؾمٙم٧م أنف يٕمٜمل اًمقضمقب دقمقى ذم

 ًممي٦م شمٗمًػم هل اًمٕمٛمٚمٞم٦م احلٞم٤مة ٟم٘مقل ٟمحـ هذا ،وم٘مط احلج٦م ىمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ،اًمقضمقب قمغم احل٤مل ًم٘مْمٞم٦م دًمٞمالً  يٙمقن ٓ ،وطمده يٙمقن ٓ وطمده اًمٕمٛمؾ ،اًم٤ًمسم٘م٦م

  .اًمقضمقب قمغم يدل ذاكومحٞمٜم ،اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ًمٜمص شمٗمًػماً  ضم٤مء إذا ًمٙمٜمف

ة يم٤مٟم٧م ًمق ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ  ،سمخ٤مدم أبٞمٝم٤م سمٞم٧م ذم خُتدم اعمرأ

  صحٞمح؟ هذا هؾ ،سمخ٤مدُم٦م هل٤م ي٠ميت أن ،وم٘مػماً  يم٤من إن طمتك زوضمٝم٤م قمغم ومٞمج٥م

 ٕنف :سمّمحٞمح ًمٞمس ـمٌٕم٤م هذا ،ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا  ٟم٘مقل :اًمِمٞم 

 ذم ومٝمق ،اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وًمٞمس قمكد  يُ  ىمقل يمؾ

 قمغم جي٥م ٓ أنف ،يٙمٗمل اًمٌٞم٤من ُمـ ؾمٌؼ وُم٤م ومٙمٞمػ ،اقمت٤ٌمر سمال ؾم٤مىمط احل٤مل ىمْمٞم٦م

 دار إمم اخل٤مدم إدظم٤مل ٟم٘مقل ومٜمحـ ذًمؽ وُمع ،زوضمتف إمم سم٤مخل٤مدم ي٠ميت أن اًمرضمؾ

 ٕن :ًمٚمٗمتٜم٦م اًمزوضملم ٕطمد شمٕمريض ذًمؽ ومٗمل ،أنثل أو اً ذيمر يم٤من ؾمقاء ،اًمزوضم٦م

ة يم٤من إن اخل٤مدم ة شم٘مع ىمد وم٤مًمٗمتٜم٦م رضمال يم٤من وإن ،ًمٚمرضمؾ شم٘مع ىمد وم٤مًمٗمتٜم٦م اُمرأ  .ًمٚمٛمرأ

 اجلٝم٤مد شمريمف سم٥ًٌم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل هل٤م يتٕمرض اًمتل اعمخ٤مه ومٛمـ وًمذًمؽ 

 ،صم٤مٟمٞم٤مً  اًمرىمٞمؼ حتريؿ شمٌٜمل إمم  اإلؾمالُمٞملم ٤مبت  اًمٙمُ  ُمـ يمثػم اٟمجراف سم٥ًٌم صمؿ ،أوًٓ 

 اًمزوج طمٞمٜمام ومٝمق ،خيدُمٝم٤م ُمـ إمم حتت٤مج ىمد اًمتل اًمزوضم٦م  عمِمٙمٚم٦م طمال ظمنوا ومٝمؿ

 وٟم٘مؾ ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد راي٦م ومٞمف وشمرومع ،طم٘م٤مً  إؾمالُمل جمتٛمع ذم يٙمقن طمٞمٜمام

 اًمرضم٤مل ُمـ أهى ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٞم٘مع هٜم٤مك ،اًمٙمٗمر دار إمم اإلؾمالم دار ُمـ اًمدقمقة

 اًمرضمؾ يًتٓمٞمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ،ًمٚمٛمًٚمٛملم أرىم٤مء ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويّمٌح ،اًمٜم٤ًمء وُمـ

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ زوضمف وختدم ضمٝم٦م ُمـ ًمف حتؾ ،هي٦م داره إمم يدظمؾ أن

 (.:. 33: 49/ 33/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بـطآً؟ فزوجفا بقتفا دم تؾبس أن فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمثاًل؟ سمٜمٓم٤مًٓ  ًمزوضمٝم٤م سمٞمتٝم٤م ذم شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :اًم١ًمال



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 ذقم٤مً  ُم٘مٌقل ًمٕمٚمف هق ،واًمزوضم٦م اًمزوج سملم اًمٌٜمٓم٤مل ًمٌس أن ٓؿمؽ :اجلقاب

ة شمٕمري طمٙمؿ ُم٤م وًمٙمـ ،اًمتٕمري ُمـ أيمثر وذوىم٤مً   جيقز ،ـمٌٕم٤مً  ٓ؟ أم جيقز ًمزوضمٝم٤م اعمرأ

راً  ووضمف يقضمف طمٞمٜمام اًم١ًمال هذا هؾ ًمٙمـ ،أومم سم٤مب ُمـ راً  ُمرا  يٕمٜمل هق هؾ ،وشمٙمرا

 جيقز هؾ ،اًمزوضم٦م أن يٕمٜمل اًم١ًمال هذا هؾ: سمٛمٕمٜمك ،ظمٞم٤مًمٞم٦م أم واىمٕمٞم٦م صقرة يٛمثؾ

  همػممه٤م؟ اًمدار ذم هٜم٤مك وًمٞمس ،ًمزوضمٝم٤م اًمٌٜمٓم٤مل شمٚمٌس أن هل٤م

 يٙمقن ىمد ،أوٓد هٜم٤مك يٙمقن ىمد واىمع؟ هذا هؾ ًمٙمـ ،جيقز أنف قمرومٜم٤مه :اجلقاب

 إن اًمزوضملم ؾمقى أطمد ٓ طمدود ذم اجلقاب وًمذًمؽ ،آظمره إمم ىمد ىمد حم٤مرم هٜم٤مك

 .ظمٚم٘متٜمل يمام وريب ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمع يٕمٞمِمقا  اهلل ؿم٤مء

 هل ُم٤م طمٞم٤مة ؾمٞمٕمت٤مدون ٕهنؿ جيقز: ومام اًمذري٦م ُمـ وًمق ،هٜم٤مك ٟم٤مس وضمد إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مة

 ورسمام ،اًمٌٜمٓمٚمقن ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ،ضمزء هٜم٤م نإ: ؿمٞمخٜم٤م ي٘م٤مل أٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمقارع ذم اًمٗمتٞم٤مت يرون ٕهنؿ اًمٚم٤ٌمس: ُمـ اًمٜمقع هذا ذم اًمٜم٤مس سمٕمض يرهم٥م يٕمٜمل

 يريد ومٝمق ،ٟمٗمًف ذم تا قمثر يٕمٜمل ومٚمف ،سم٤مًمٙم٤مومرات أو سم٤مًمرضم٤مل إُم٤م يتِمٌٝمـ: يٕمٜمل ُمثالً 

 اًمًٛم٦م هذه اٟمٓمٌ٘م٧م إذا يٕمٜمل أو اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت أنقاع مجٞمع يٕمٜمل ومٝمؾ ،اًمٚم٤ٌمس هذا أن

 ذًمؽ؟ ذم ضم٤مئز: يٕمٜمل

 ح٤مذا ٕنف وارد: همػم وم٤مًم١ًمال اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ اؾمتحيت إذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اًمٕمقرة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،اًمٕمقرة حتجٞمؿ ذم ٕنف هذا؟ اًمٌٜمٓمٚمقن اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يٕمج٥م

 يمٞمػ؟ قمروم٧م ،هذا ييه ومام ،قمقرة ًمٞم٧ًم ٛم٦مج  حَ اعمُ 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك. ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 شمِمٌف؟ ىمٞمؾ إذا :ُمداظمٚم٦م

 !ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .شمِمٌف :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ ،وم٘مط زوضملم سملم ومروٜم٤م وٟمحـ ،اًمٜم٤مس أُم٤مم إٓ وارد ُمش :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 33: 12/ 342/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افدبر مـ ادرأة إتقان حؽؿ

 واًمتقسم٦م؟ آؾمتٖمٗم٤مر يٚمزُمف هؾ!دسمره٤م ُمـ اُمرأتف ي٠ميت اًمذي: أؾمت٤مذي

 يٕمٜمل؟ رسمف وسملم سمٞمٜمف إذا :اًمِمٞم 

  رسمف؟ وسملم سمٞمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 .رء يٚمزُمف ُم٤م  :اًمِمٞم 

 ُمثاًل؟ اًمٜم٤مس وسملم وسمٞمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 احل٤ميمؿ؟ قمٚمؿ إذا  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 أنٗمٝم٤م: رهمؿ وي٠متٞمٝم٤م ،همٛم٦مرْ ُمُ  يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م شمقاـم١م، يم٤من إذا سمٞمٜمٝمام قرِّ ٗمَ يُ  :اًمِمٞم 

 .ي٘متؾ.. ًمقـمل يٕمتؼم ومٝمق

  (.:. .3: 51/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

  (.:. 19: .2/  6/ واًمٜمقر اهلدى) 



 املسأة تصسف حكم

  شوجًا إذى دوى مباهلا
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ة اًمرضمؾ ُمٚمؽ إذا»: [ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  .شسم٢مذٟمف إٓ قمٓمٞمتٝم٤م دمز مل اعمرأ

 طمٙم٤مه يمام اًمًٚمػ ُمـ ىمقم سمف قمٛمؾ ىمد احلدي٨م هذا أن واقمٚمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 - 312/  8» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ورواه ش423/  2» شاعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي

 ىمقل وهق»: ىم٤مل ،وجم٤مهد واحلًـ وـم٤مووس هريرة وأيب ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ش311

 سم٢مذن إٓ همػمه وٓ ،صداىمٝم٤م ذم طمٙمام وٓ ،قمت٘م٤م اًمزوج ًمذات جيز ومٚمؿ ،ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م

 قمز اهلل إمم سمف يت٘مرب ُم٤م أو ،رطمؿ صٚم٦م ذم ُمٜمف هل٤م ٓسمد اًمذي اًمٞمًػم اًمٌمء إٓ ،زوضمٝم٤م

 .شوضمؾ

 شمٍمف ضمقاز هق واظمت٤مر ،أدًمتٝمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمع أظمريـ اًمٕمٚمامء أىمقال ذيمر صمؿ 

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذًمؽ شم٠مجٞمد ذم وؾم٤مق. زوضمٝم٤م إذن دون ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة

 ،سم٤مًمّمدىم٦م اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم اًمٜم٤ًمء أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م

 ٕهن٤م ،ذًمؽ ُمـ رء ذم طمج٦م وٓ. واًمٌمء واخلرص اخل٤مشمؿ شمٚم٘مل اعمرأة ومجٕمٚم٧م

 قمٜمد ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ٓ وضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م يمؾ حيتٛمؾ أقمٞم٤من وىم٤مئع

 سم٠من اًمتٍميح ومٞمف وم٢من ،ُمثال هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م إمم ُمٕمل ومت٠مُمؾ ،اًمٜمٔمر إُمٕم٤من

 سم٤مًمتّمدق هلـ ُم٠مذوٟم٤م يٙمـ مل أهنـ ومرض ومٚمق ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر شمٜمٗمٞمذا يم٤من شمّمدىمٝمـ

 ُمـ ومٝمؾ ،ِب٤م ملسو هيلع هللا ىلص أُمرهؿ صمؿ ،اًمّمدىم٦م قمـ إي٤مهـ هنٞمٝمؿ ومرض سمؾ  ،أزواضمٝمـ ُمـ

 اًمٜمٌل أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،ُمٜمٝمؿ هنل ٓ أنف ُمع ،ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمغم ُم٘مدم هنٞمٝمؿ سم٠من ىم٤مئؾ

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم سم٤مًمتّمدق أُمرهـ وم٢مذا ،أزواضمٝمـ إذن سمٖمػم يتّمدىمـ أن اًمٜم٤ًمء هنك ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم شم٘مدُمف ومرض ًمق هذا ،ًمٜمٝمٞمٝمؿ خمّمّم٤م يٙمقن إُمر هذا أن طمٞمٜمئذ ؿمؽ ومال ،ُم٤م

 هق ٕنف إًمٞمف ذه٥م ومٞمام ُمٕمذور طمزم اسمـ أن واحل٘مٞم٘م٦م. ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ وٓ إُمر

 ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمؽممج٦م طمدي٨م أن وًمق ،ذيمره٤م اًمتل اًمٜمّمقص قمٚمٞمف شمدل اًمذي إصؾ

. إًمٞمف اعمِم٤مر إصؾ قمغم طمٙمؿ زي٤مدة شمْمٛمٜم٧م ٕهن٤م ِب٤م اًمٕمٛمؾ إمم ًم٤ٌمدر قمٜمده صح

 مج٤مهػم قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف وهذا .ُمٜم٘مٓمٕم٦م صحٞمٗم٦م سم٠منف احلدي٨م أقمؾ اهلل رمحف وًمٙمٜمف

 ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو سمّمحٞمٗم٦م آطمتج٤مج ُمـ أمحد اإلُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ وذم ،احلدي٨م قمٚمامء

سمف وأُم٤م ،ُمقصقل وأنف ،ضمده قمـ أبٞمف قمـ  قمروم٧م وم٘مد ُمٜمًقخ صح ًمق سم٠منف قمٜمف ضمقا
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 احلدي٨م هذا إن صمؿ! اًمٕم٤مم؟ اخل٤مص أي ،اًمٙمؾ اجلزء يٜمً  يمٞمػ صمؿ ،قمٜمف اجلقاب

 ًمٞمس ،اإلؾمالم ذم اعمرأة طم٘مقق قمـ يتحدصمقن اًمذيـ اًمٞمقم اًمدقم٤مة ضمؾ ودم٤مهٚمف ضمٝمٚمف

 ،اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف ُم٤م يقاومؼ اعمذه٥م هذا ٕن سمؾ ،ًمف اعمخ٤مًمٗملم ُمذه٥م ًمدُّيؿ شمرضمح ٕنف

 وهؿ ،ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف ذم يقاوم٘مٝمؿ سمام ضم٤مء سم٠منف إًمٞمٝمؿ اإلؾمالم شم٘مري٥م ومػميدون

 ،ُم٤مهل٤م همػم ذم أجْم٤م شمتٍمف أن هل٤م يًٛمحقن ٕهنؿ ،ومتٞمال يٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ذًمؽ أن يٕمٚمٛمقن

: ي٘مقل إذ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق !!هل٤م أظمداٟم٤م شمتخذ وأن سمؾ ،سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج ومٝمل

 [. 122: اًمٌ٘مرة﴾ ]ُِمٚم تَُٝمؿْ  شَمت ٌِعَ  طَمت ك اًمٜم َّم٤مَرى َوَٓ  اًْمٞمَُٝمقدُ  قَمٜمَؽ  شَمْرَى  َوًَمـ﴿

 .(147-146/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 زوجفا إذن بدون ماهلا دم ادرأة تكف حؽؿ

 زوضمٝم٤م؟ إذن سمٖمػم شمتٍمف أن هل٤م حيؼ هؾ ُم٤مهل٤م، ذم اعمرأة شمٍمف ُم٠ًمخ٦م :اًم٤ًمئؾ

 ىمقًمف وهق صحٞمح، ذًمؽ ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م :اًمِمٞم 

 ُمـ قمٚمٞمف يٕمتٛمد ىمد وُم٤مش زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ُٓمرأة جيقز ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 يٕمٜمل ٓ ذًمؽ إزواج قمٚمؿ دون ُمثالً  ًمٚمّمدىم٤مت اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمٍمف ُمـ أطم٤مدي٨م

 أُمر يمؾ ذم ومٝمذا يمذًمؽ يم٤من ذًمؽ أن صم٧ٌم وإن أوًٓ، إزواج إذن دون يم٤من ذًمؽ أن

 ذم يٜمٌٖمل وٓ إصؾ، ذًمؽ ومرومع ضمديد طمٙمؿ ضم٤مء صمؿ اإلسم٤مطم٦م وهل إصؾ قمغم يم٤من

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمٕم٧م قمٞمٜمٞم٦م ًمقىم٤مئع احلدي٨م هذا سمٛمثؾ[ ٟمٕمٛمؾ أٓ] اقمت٘م٤مدي

 ٟمًختف: ٟم٘مقل ُم٤م.. ُمثالً  أو ومٜمًختف احلدي٨م هذا سمٕمد ضم٤مءت أهن٤م أوًٓ  ٟمدر مل اًمًالم

 هذا ذم اًمٗمّمؾ أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م وًمٙمـ[ سمحدود اًمتٍمف] أن سمٞمٜم٧م وًمٙمـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم اُمرأة شمٍمف صم٧ٌم وم٢مذا فم٤مهره، قمغم حيٛمؾ أن يمٖمػمه احلدي٨م

ة أذن ىمد يٙمقن أن وإُم٤م اًمتنميع هذا ىمٌؾ هذا يٙمقن أن وم٢مُم٤م  أن اًمزوج ُمـ ًمٚمٛمرأ

 .قمٚمٞمٝم٤م اشمٗم٘م٤م ىمد اًمزوضم٤من يٙمقن رسمام سمحدود ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف

 ..صحٞمح ي٘مقل ومْمٞمٚمتٙمؿ احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ًمذاشمف؟ صحٞمح أو إؾم٤مٟمٞمد سمتٕمدد صحٞمح هق مم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٖمػمه صحٞمح طمًـ أطمٗمظ ومٞمام هق :اًمِمٞم 

ة شمٕمٓمل اًمتل..اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ُمع يتٕم٤مرض أنف شمرى أٓ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  اعمرأ

 .واًمتٍمف اًمتٛمٚمؽ طمري٦م

 اح٤مذا؟ :اًمِمٞم 

ة شمٕمٓمل] اًمتل اًمٜمّمقص :ُمداظمٚم٦م  أُمقاهل٤م ذم وشمٍمومٝم٤م متٚمٙمٝم٤م[ طمري٦م اعمرأ

 اًم٘مرآن؟ سمٜمّمقص متٚمؽ ٓ ُم٤م أو أمتٚمؽ قمٛمقُم٤ًم،

 يتٍمف أن ًمٖمػمه٤م جيقز وٓ ُم٤مهل٤م ُمـ سمد ٓ ومٝمل متٚمؽ أهن٤م ٟمٗمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ومٚمٞمس اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم أظمذٟم٤م وإذا صدىم٦م، أو ُمٜمح٦م أو سمٕمٓمٞم٦م سم٢مذهن٤م إٓ ُم٤مهل٤م ذم

ة ٟمٛمٚمؽ مل أنٜم٤م ذًمؽ ُمٕمٜمك  يٜمٌٖمل ومال اًمزوج هذا ُمع طمٞم٤مة يمنميٙم٦م وإٟمام ٓ ُم٤مهل٤م، اعمرأ

 هل ٕهن٤م.. ورصمٝم٤م ُم٤مشم٧م إذا ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمذي اح٤مل هذا ذم سمتٍمومٝم٤م شمًت٘مؾ أن

ة ومٙمقن ًمف، ُم٤مًمٙم٦م  .زوضمٝم٤م إذن دون شمتٍمف أن يًتٚمزم ٓ ًمٚمامل ُم٤مًمٙم٦م.. اعمرأ

 وًمٞمٝم٤م، سم٢مذن وإٟمام سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن ًمٚمٗمت٤مة جيقز ٓ أنف يمام مت٤مُم٤مً  هذا ذم إُمر

 يتدظمؾ وطمٞمٜمئذٍ  ،[ومٞميِب٤م] إؾمػ ُمع[ سمٕمْمٝمؿ] يٗمٕمؾ يمام أُمره٤م وزم أن ومٚمق

 يمٗمئ٤ًم، يٙمقن أن سمنمط هل٤م زوضم٤مً  شمرو٤مه ُمـ ويزوضمٝم٤م أُمره٤م ومٞمتقمم اًمنمقمل اًم٘م٤ميض

ة اومؽموٜم٤م إذا ومٙمذًمؽ  قمٚمٞمٝم٤م ُمتجؼم ُمتًٚمط زوضمٝم٤م أن وشمّمقرٟم٤م ُم٤مل قمٜمده٤م اُمرأ

 اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع ومحٞمٜمئذٍ  اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن يٛمٜمٕمٝم٤م

 أراء وسمٕمض واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات ًمقٓ اًمقاىمع ذم واًم٘مْمٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م، ومتحؾ اًمنمقمل

ة أن قمغم ـمٌٕم٤مً  اعمٕمرووم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  شمٌٜمل ًمٙم٤من ُم٤مهل٤م ذم اًمتٍمف ذم احلري٦م ُمٓمٚمؼ ًمٚمٛمرأ

 إذا وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤مً  إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمزوضمٞم٦م، احلٞم٤مة شمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م ُمـ هق احلدي٨م هذا

 ٟم٤ًمء ذم اًمٞمقم ٟمٔمرٟم٤م ٟمٍمٟم٤م إذا أظمص وسمّمقرة قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٜم٤ًمء ضمٜمس إمم ٟمٔمرٟم٤م
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 اًمتٌذير وذم اإلهاف ذم وىمٕمـ اح٤مل ذم اًمتٍمف[ هل٤م شمريم٧م] أن٧م وم٢مذا اًمزُم٤من آظمر

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل أن اح٤مٟمع ومام اح٤مل، ٦موإو٤مقم

 اعمٗمروض هق يمام ُمتٗم٤ممهلم اًمزوضم٤من يم٤من وم٢مذا اًمنموط، هذه ومقوع سمٕمٞمداً  ٟمٔمر

 ..سمٞمٜمٝمام اإلؿمٙم٤مل. .. هذا يٙمقن ٓ ومًقف

 (22:26:24/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 زوجفا إذن بغر ماهلا دم تتكف أن فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمٜمف، شمتّمدق يم٠من زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمّمدىم٦م، يم٤من وإن ُم٤مهل٤م ذم سم٤مًمتٍمف يقاومؼ ٓ زوضمٝم٤م أن ُمًًٌ٘م٤م اعمرأة قمٚمٛم٧م وإذا

 احلٙمؿ؟ ومام إذٟمف سمٖمػم ُم٤مهل٤م ُمـ اؿمؽمشمف اًمذي سمحٚمٞمٝم٤م شمٍموم٧م إذا ويمذا

 جيقز ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إُمر، هذا ذم واوح احلٙمؿ :اًمِمٞم 

 ذم هذه ؾمٗمريت ذم اعمقوقع هذا أثػم وىمدش زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ُٓمرأة

ٟمٜم٤م أطمد جمٚمس  وضمف طمٞم٨م إوم٤موؾ اعمِم٤مي  سمٕمض أث٤مره واًمذي اًمري٤مض، ذم إظمقا

 سمٓمرىمف، وصحٞمح ًمذاشمف، طمًـ صحٞمح طمدي٨م سم٠منف وم٠مضمٌتف احلدي٨م هذا طمقل ؾم١مال

 خم٤مًمػ أنف وادقم٤مء قمٚمٞمف آقمتامد يّمح ومٚمٞمس احلدي٨م هذا خي٤مًمػ أنف ئمـ ُم٤م يمؾ وأن

 ذًمؽ وٟمحق إظمراص وسمٕمض سم٤مخلقاشمؿ اًمٜم٤ًمء شمّمدق طمدي٨م إمم وأذٟم٤م ًمٚمحدي٨م،

 :ُمٜمٝم٤م يمثػمة وضمقه ُمـ قمٜمف جي٤مب هذا وم٢من اًمّمحٞمح، ذم يمام

 ويٛمٙمـ اًمٜم٤ًمء، أزواج ُمـ اًمزوج، ُمـ سم٢مذن اًمتّمدق ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ أنف

 وًمذًمؽ إول، احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي احلٙمؿ هذا يًت٘مر أن سمٕمد ذًمؽ يٙمقن أن

 سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أٓ واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٚمتزُم٦م ُمًٚمٛم٦م اُمرأة يمؾ ٟمٜمّمح

٤ًٌم ُمدقم٤مة يٙمقن ذًمؽ ٕن زوضمٝم٤م: إذن  وىمد اًمزوضملم، سملم اخلالوم٤مت إلصم٤مرة وؾمٌ

 .ضمًدا ؾمٞمئ٦م ذًمؽ قم٤مىم٦ٌم يٙمقن

 ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ: اعمجٚمس ٟمٗمس ذم اًمٙمالم هذا ىمٚم٧م وىمد زوج، هٜم٤مك يم٤من وإذا
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 اًمنمقمل، اًم٘مْم٤مء إمم أُمره٤م شمرومع أن شمًتٓمٞمع ومٝمل ًمزوضمتف، فم٤مًح٤م قم٤مشمًٞم٤م ضم٤ٌمًرا زوضًم٤م

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أظمص وسمّمقرة ًمٚمٜم٤ًمء[ يٜمح٤مز] اًمٞمقم اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء أن وسمخ٤مص٦م

ة سم٠من يٗمتقن ومٙمٚمٝمؿ  إمم إُمر رومٕم٧م وم٢مذا زوضمٝم٤م، إذن سمدون ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأ

 أن هل٤م وُمٜمع اًمزوضم٦م قمغم اًمزوج ُمـ اقمتداء هذا أن ذم اًم٘م٤ميض وطمٙمؿ اًم٘مْم٤مء

 ؾمٞمٛمٜمٕمٝم٤م، وم٤مًم٘م٤ميض وطمٞمٜمئذ ُمنوم٦م، أهن٤م يرى اًمزوج يم٤من إذا إٓ ُم٤مهل٤م، ذم شمتٍمف

 ٓ ؾمقف ًمٙمـ اًمتٍمف، وضمقاز احلؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ أن يتٌٜمك يم٤من وًمق

 .اح٤مل وشمٌذير اإلهاف ذم يقىمٕمٝم٤م شمٍموًم٤م شمتٍمف أن هل٤م يًٛمح

ـَ  وَم٢ِمنْ : ﴿اًمٜم٤ًمء آي٦م ؿمٞم : ُمداظمٚم٦م ٌْ
ـْ  ًَمُٙمؿْ  ـمِ   قَم

ٍ
ء ٤م ُِمٜمْفُ  َرْ ًً  َهٜمِٞمئ٤ًم وَمُٙمُٚمقهُ  َٟمْٗم

ة وهل اًمزوضم٦م ُمٚمؽ اح٤مل أن يٕمٜمل هذا [4:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َُمِريئ٤ًم  . .طُمر 

 ُمٚمؽ اح٤مل هذا أن اًمٌح٨م ًمٞمس! واطمدة ُمدرؾم٦م ُمـ ُمتخرضمقن يم٠منٙمؿ :اًمِمٞم 

ة  هل٤م اعمٛمٚمقك هذا ًمٙمـ هٜم٤م، اًمٌح٨م ًمٞمس ًمٚمقرصم٦م، ورصمتٝم٤م ُم٤مشم٧م وإذا ُمٚمٙمٝم٤م، هق! اعمرأ

 ؟[إذٟمف سمٖمػم ومٞمف شمتٍمف أن] هل٤م جيقز هؾ

 (22:41:34/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 تعزيتفا أو مريضة فزيارة فؾقؾاة ادعتدة خروج حؽؿ

 ًمزي٤مرة اًمٕمدة ذم قمدِت٤م ذم خترج أن ،زوضمٝم٤م ُمتقذم ُٓمرأة جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 ؟ًمتٕمزي٦م أو ُمريْم٦م

 ُمـ ومٚمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء هذه أُم٤م ،ىم٤مهرة ًميورة إٓ اخلروج هل٤م جيقز ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 . اًميورات

 (22: 43: 32/ 674/ واًمٜمقر اهلدى)
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  تذبح أن فؾؿرأة هؾ

  ؟شمذسمح أن ًمٚمٛمرأة حيؼ هؾ ؾمٞمدي ي٤م :اًم٤ًمئؾ

، هٞمؽ سمس ُمقش، اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام» :اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل، ٓ ومِلَ  :اًمِمٞم  

 . طم٤مئض وهل ظم٤مـمرك ؿم٤من ُمـ شمذسمح أن هل٤م حيؼ

  (22: 58: 15/   131/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ذات ؽر وهل ،حامؾ ادراجعة ادرأة أن افطبقبة اـتشػت إذا

  ؟ادسئقفغ ختز أم ،أهؾفا ختز أم ظؾقفا تسس ؾفؾ ،زوج

ة أن اًمٓمٌٞم٦ٌم ايمتِمٗم٧م إذا :اًم١ًمال  ذات همػم وهل ،طم٤مُمؾ أهن٤م اعمراضمٕم٦م اعمرأ

 اعمًئقًملم؟ ختؼم أم ،أهٚمٝم٤م ختؼم أم قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم ومٝمؾ ،زوج

 .ٓمٝم٤م٘مشمً ٓ ،ْمٝم٤مٝمِ دُمْ  ٓ ًمٙمـ ،قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم :اًمِمٞم 

  (22: 19: 29/ 321/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾزيـة افػتاة أذن ثؼب حؽؿ

ة ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م ذم أضم٤مدل ٓ أن٤م: أوًٓ  :ُمداظمٚم٦م  وم٘مط ؾم١مآً  أؾم٠مل وًمٙمـ ،ًمٚمٛمرأ

ة اًمٓمقق قمغم ذم ُم٤م... . احلد هذا اًمٓمقق هق  ،اًمٗمت٤مة أذن ذم صم٘م٤ٌمً  ٟمث٘م٥م سمد ٓ ،ًمٚمٛمرأ

 ..إول هذا.. اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ هق أم ضم٤مئز هق هؾ اًمث٘م٥م

 .سم٤مًمث٘م٥م اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ..ومْم٦م ُمـ ـمقق ممٙمـ.. سمد ٓ اًمث٘م٥م ٕن :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .. ومْم٦م وُمـ ققـم :ُمداظمٚم٦م
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 ومْم٦م؟ ُمـ ـمقق :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمث٘م٥م؟ اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م :اًمِمٞم 

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ أم ضم٤مئز أهق ،اًمث٘م٥م قمـ أبح٨م.. اًمث٘م٥م وم٘مط :ُمداظمٚم٦م

 شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ هق هؾ ،اًمث٘م٥م طمٙمؿ ُم٤م: ىمٚم٧م ًمق ومٝمٛم٧م أن٤م! أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 سم٤مًمث٘م٥م؟ اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م وًمٙمـ ،ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م ،ٓ أم اهلل ظمٚمؼ

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ أم ضم٤مئز اًمث٘م٥م :اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

  .سمف اعمًٛمقح اًمتٖمٞمػم ُمـ هذا :اًمِمٞم 

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

  (22: 13: 45/ 339/ واًمٜمقر ىاهلد)





 احملتويات فًسس
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 5 ----------------------------------------- اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب يمت٤مب

 7 ---------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ذوط إمج٤مل

 8 ------------------- اًمٚم٤ٌمس أطمٙم٤مم ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٛمؾ اعمت٘مدُم٦م اًمنموط سمٕمض

 أدًم٦م وهد واًمٙمٗملم اًمقضمف قمدا اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ إول اًمنمط قمغم اًمٙمالم

 8 ---------------------------------------------------- ذًمؽ

 25 ------------------- اجلٚم٤ٌمب ومروٞم٦م ىمٌؾ يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م أن دقمقى إسمٓم٤مل

 34 -------- اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمئ واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم يٙمـ مل إذا ومٞمام واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ ضمقاز شم٘مٞمٞمد

 35 ------------------------------------ احلج٤مب سم٢مدٟم٤مء إُمر ُمـ احلٙمٛم٦م

 38 -------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ًمٚمٜم٤ًمء واًمٞمديـ اًمقضمف يمِمػ ضمري٤من قمغم شمدل اًمتل أصم٤مر

 42 ------------------------------------------- اًمقضمف ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م

 47 ----------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمٙم٤مومرات اخل٤مدُم٤مت ضمٚم٥م ظمٓمقرة

 48 -------------------- (ٟمٗمًف ذم زيٜم٦م يٙمقن ٓ أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمث٤مين اًمنمط

 52 -------------------------- واًمًقاد اًمٌٞم٤مض سمٖمػم وًمق ُمٚمقًٟم٤م اجلٚم٤ٌمب يمقن ضمقاز

 51 -------------------- (يِمػ ٓ صٗمٞمً٘م٤م يٙمقن أن)اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمنمط

 53 ---- (ضمًٛمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م ومٞمّمػ وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مًو٤م يٙمقن أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمراسمع اًمنمط

 55 ---------------- أؾمٗمٚمف دون اًمٌدن أقمغم سمًؽم آقمتٜم٤مء ُمـ اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

٤ًٌم ُمٌخًرا  يٙمقن ٓ أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اخل٤مُمس اًمنمط  56 ------------------- (ُمٓمٞم

 58 ------------------ (اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن)  :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًم٤ًمدس اًمنمط

 66 ------------------ (اًمٙم٤مومرات ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن)  :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًم٤ًمسمع اًمنمط

 66 ---------------------------- اًمّمح٤مسمٞم٤مت هدي ُمـ يم٤من اًمقضمف وؾمؽم اًمٜم٘م٤مب

 67 ----------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 69 ---------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 69 ---------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 72 ----------------------------------- اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ ذم واًمتٗمريط اإلومراط

 72 ---------------------- اًمًٚمػ قمٜمد اًمقضمف يمِمػ قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم إدًم٦م ُمـ

 71 --------------------- وأظمٞمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمغم طمتك ًمٚمٛمرأة اًمقضمف يمِمػ طمرم ُمـ قمغم اًمرد

 72 --------------------------- حم٤مرُمٝم٤م قمغم طمتك قمقرة اعمرأة سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد

 73 ُمتٚمٗمٕم٤مت ُمتٜم٘م٤ٌمت يمـ وًمق أؿمخ٤مصٝمـ إسمراز قمٚمٞمٝمـ حيرم يم٤من اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أن زقمؿ ُمـ قمغم اًمرد

ة ىمدُم٤م  77 --------------------------------------------- قمقرة اعمرا

 78 ---------------------- قمقرة واًمٙمٗملم اًمقضمف أن قمغم قمقرة، اعمرأة طمدي٨م يدل هؾ
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542 

 79 -------------------------------------اًمرأس همٓم٤مء ومٝمق أـمٚمؼ إذا اخلامر

 79 -------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 82 ----------------------------------- ًمٚمٛمرأة واًمٞمديـ اًمقضمف يمِمػ طمٙمؿ

 83 ---------------------------------- واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ طمٙمؿ ذم ٟم٘م٤مش

 83 ----------------------------------- اعمرأة وضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش

 95 -------------------------- اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ظمّم٤مئص ُمـ اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب

 97 --------------------------------------------- اعمرأة قمقرة طمدود

 98 ------------------------------------------ اعمرأة وضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 98 -------------------------------------------- أؾمامء ي٨مطمد طمقل

 127 ----------------------------------------- اإليِم٤مرب ًمٌس طمٙمؿ

 127 -------------------------------------------- اإليِم٤مرب طمٙمؿ

 128 -------------------------------------------- اإليِم٤مرب طمٙمؿ

 129 ----------------------------------------- اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م طمقل

 112 ------------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 115 ------------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمقل

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ :آي٦م ذم اإلدٟم٤مء ُمٕمٜمك ـْ  قَمَٚمْٞمِٝم ـ   ُِم  119 ------------------------ ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 123 ---------------------------------------------- اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ

 123 -------------------------------------- اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمقاصٗم٤مت

 128 --------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 129 ---------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ طمقل

 134 -------------------------- اًمقضمف؟ شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ ذم رأجف قمـ اًمِمٞم  شمراضمع هؾ

 135 --------- اًمًٕمقدي٦م؟ ذم وضمقسمف دون اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م سم٤مؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل ٟمنم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ

 138 ---------------------- احلر سم٥ًٌم ُمالسمس اجلٚم٤ٌمب حت٧م اعمرأة شمٚمٌس مل إذا احلٙمؿ

 143 ------------------------------ اجلٛمٞمٚم٦م اعمرأة قمغم واضم٥م اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هؾ

 147 ----------------------- اًمٓمٌٞم٦م؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًميورة ؿمٕمره٤م يمِمػ ًمٚمٛمرأة ي٤ٌمح هؾ

 148 ------------------------------ ًمف أصؾ ٓ اًمٜم٘م٤مب سم٠من اًم٘م٤مئٚملم ىمقل  طمٙمؿ

 148 ----------------------------------- اًمٜم٘م٤مب سمٌدقمٞم٦م ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 151 ----------------------- سمٖمػمه اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م ووضمقب اًمٜم٘م٤مب سمحرُم٦م اًم٘مقل طمقل

 162 ----------------------------------------- ًمٚمٌٞم٧م ظم٤مدُم٦م اؾمت٘مدام
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 اعمرأة شمْمٕمٝم٤م اًمتل إص٤ٌمغ فمٝمقر ضمقاز قمغم (ًمقٟمف وفمٝمر رحيف ظمٗمل ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م) طمدي٨م يدل أٓ

 164 ----------------------------------------------- وضمٝمٝم٤م قمغم

 166 --------------- اًمٜم٘م٤مب ذم رأجف طمقل ًمٜم٘م٤مؿمف اًمٕمثٞمٛملم اًمِمٞم  ًم٘م٤مء إًم٤ٌمين اًمِمٞم  متٜمل

 167 -------------------- ًمِمٕمره٤م؟ يم٤مؿمٗم٦م اُمرأة ومٞمف سمٞمًت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن صح هؾ

 172 ---------------------------------------- اعمرأة ُمـ يمِمٗمف جيقز ُم٤م

 172 ------------------------------- اًم٘مرآن ىمراءة قمٜمد اعمرأة ؿمٕمر شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 172 --------------------------- شمٙمِمٗمف؟ أن ًمٚمٛمرأة ومٞمجقز اًمقضمف ُمـ اًمذىمـ هؾ

 173 --------------------------------------------- اجلٚم٤ٌمب ـمقل

 174 -------------------------------------------- قمقرة اعمرأة ىمدُم٤م

 174 ----------------- اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ أن اًمٙمٕمٌلم ُمـ يٌدأ هؾ ذراع إمم صمقِب٤م اعمرأة إـم٤مًم٦م

 175 --------------------------------- اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم ذم اجلقرسملم يٙمٗمل هؾ

 175 -------------------------- رضوري؟ اخلروج قمٜمد ًمٚمٛمرأة اًم٘مدُملم شمٖمٓمٞم٦م هؾ

 179 ----------------------------- ًمٚم٘مدُملم ذقمٞم٤من ؾم٤مشمران اًمٜمٕمالن يٕمتؼم هؾ

 179 ---------------------------------------- إقمٛمك ُمـ آطمتج٤مب

 182 ----------- إىم٤مرب؟ ُمالىم٤مة قمٜمد اًمٌٞم٧م ذم ظمٚمٕمف هل٤م هؾ اًمٜم٘م٤مب وضمقب شمرى اًمتل اعمرأة

 181 ----------------------- ـم٤مقمتف؟ دم٥م هؾ اًمٜم٘م٤مب سم٤مرشمداء زوضمتف اًمرضمؾ أُمر إذا

 182 -------------------------------------- اخلامر ًمٌس إهؾ رومض إذا

 183 ----------------------------- اًمٕمٛمؾ ذم ويده٤م ؿمٕمره٤م سمٕمض ئمٝمر ظم٤مدُم٦م

 184 --------------------------------- اًمّمٖم٤مر؟ ًمٚمٗمتٞم٤مت اًم٘مّمػم ًمٌس طمٙمؿ

 185 ----------------------------- !سم٤محلج٤مرة اًمِم٤مرع ذم اعمتؼمضم٤مت رُمل طمٙمؿ

 188 ------------------------ شمٔمٝمر؟ ٓ أن جي٥م ًمٚمٛمرأة فم٤مهرة زيٜم٦م اًمذه٥م يٕمد هؾ

 188 -------------------------- اًمقضمف يمِمػ ضمقاز قمغم ودًٓمتف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م

 188 ---------------------------------- واحلرة إُم٦م قمقرة سملم اًمتٗمريؼ قمدم

 189 ------------------------ إُم٦م وقمقرة احلرة قمقرة سملم اًمتٗمريؼ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل

 189 ----------------------------------------------- إُم٦م قمقرة

 192 ------------------ ًمٚمتٗمتٞمش واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ قمقرة رؤي٦م واًمٙم٤مومرة ًمٚمٙم٤مومر جيقز هؾ

 191 -----------------------اًمٌٞم٧م ظم٤مرج شمٚمًٌٝم٤م أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل إًمقان و٤مسمط

 193 ----------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اعمرأة قمقرة

ـ   إذا اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ  195 ------------------- اًمٕمقرة حيجؿ ُم٤م يٚمًٌـ يُم

 195 ------- اًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ أو اعمًٚمٛم٦م اعمرأة أُم٤مم وضمًده٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ شُمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة حَيِؾ ُم٤مذا
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 197 ------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اعمرأة قمقرة طمدود

 221 ------------------------------- اعمرأة ُمع وقمقرِت٤م حم٤مرُمٝم٤م ُمع اعمرأة قمقرة

 223 ------------------------------------ اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًم٘مّمػم اًمثقب ًمٌس

 225 ---------------------------------------- اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اًمثٞم٤مب ظمٚمع

ومج٤مئز وٟمحقه اخلامر ووع أُم٤م اًمتٕمري هق إٟمام سمٞمتٝم٤م همػم ذم  صمٞم٤مِب٤م ووع ُمـ اعمرأة شمرهٞم٥م ُمـ اعم٘مّمقد

 ------------------------------------------------------ 227 

 228 ----------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعمديٜم٦م ذم احلامُم٤مت وضمقد

 229 ----------- شاهلل ؾمؽم هتٙم٧م وم٘مد زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ظمٚمٕم٧م اُمرأة أجام» :طمدي٨م وم٘مف

 212 ---------------------- ش.زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأة أجام» :طمدي٨م وم٘مف

 211 ----------------------------- اعمالسمس حمالت ذم ُمالسمًٝم٤م اعمرأة ظمٚمع طمٙمؿ

 213 ---------------------------------- اعمحؾ ذم ًمٚمثٞم٤مب اعمرأة ىمٞم٤مس طمٙمؿ

 اخلامر ذًمؽ ذم سمام صدي٘م٤مِت٤م سمٞمقت ذم صمٞم٤مِب٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمْمع أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف سمٕمْمٝمؿ ىمقل طمقل

 213 ------------------------------------------------ واجلٚم٤ٌمب

 219 -------------------------------------------- وآظمتالط اخلٚمقة

 221 ------------------------------ اعمح٤مرم همػم اًمرضم٤مل جم٤مٟم٦ٌم وضمقب أدًم٦م ُمـ

 221 -------------------------- اًمٓمٕم٤مم ذم زوضمٝم٤م وٞمقف ُمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 223 ------------------------- واطمد جمٚمس ذم زوضم٤مِتؿ ُمع اًمرضم٤مل ضمٚمقس طمٙمؿ

 224 ------------------------------- زوضمٝم٤م إظمقان ُمع اًمزوضم٦م ضمٚمقس طمٙمؿ

 224 ----------------------------- زوضمتف سمروم٘م٦م ٕصدىم٤مئف اًمزوج جم٤مًم٦ًم طمٙمؿ

 226 ------------------------------ واطمد ُمٙم٤من ذم زوضم٤مِتؿ ُمع رضم٤مل اضمتامع

 226 ------------------------------- إؾمت٤مذ أُم٤مم سم٤مًمتجقيد اًمٗمت٤مة ىمراءة طمٙمؿ

 227 ----------------------------- سمقاؾمٓم٦م ُمٕمٚمٛمٝم٤م قمغم اًم٘مرآن اعمرأة ىمراءة طمٙمؿ

 228 ---------------------- يم٤مهل٤مشمػ واؾمٓم٦م قمؼم اعم٘مرئ قمغم اًم٘مرآن اعمرأة ىمراءة طمٙمؿ

 228 ------------------------------ اُمرأة ُمـ اعم٤ٌمح ًمٚمٖمٜم٤مء اًمرضمؾ اؾمتامع طمٙمؿ

 228 --------------------------- اًمٗمتٜم٦م أُمـ سمنمط اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل ؾمالم ضمقاز

 229 --------------------- واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل سملم يمذًمؽ يٙمقن هؾ اًمًالم سم٢مومِم٤مء إُمر

 232 ---------------------------------- اًمرضمؾ قمغم اًمًالم اعمرأة إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 232 --------------------- اعمّم٤مومح٦م؟ دون اًمرضم٤مل قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 234 -------------------------------- اهل٤مشمػ ذم اًمٜم٤ًمء قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 234 ------------------------------------------- اعمقت احلٛمق شمٗمًػم
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 236 --------------------------------اًمزوج أبق ومٞمف يدظمؾ وهؾ سم٤محلٛمق اعمراد

 237 ----------------------------------- اظمتالط ومٞمف ُمٙم٤من ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 ؾمٞمٛمٙمٜمقا  ذًمؽ يٗمٕمٚمـ مل إن أهنـ سمدقمقى اعمختٚمٓم٦م ًمٚمٛمدارس اًمٜم٤ًمء دظمقل سمجقاز اًم٘مقل طمٙمؿ

 239 ----------------------------------------------- ًمٚمِمٞمققمٞملم

 241 ------------------------------- اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمدارس ذم اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 244 ------------------------- طمج٤مب سمدون اًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ شمدريس ضمقاز وقاسمط

 249 ------------------------------ طمج٤مب دون ودقمقِتـ اًمٜم٤ًمء شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 254 ------------------------------------ طمج٤مب سمال اًمٜم٤ًمء دقمقة طمٙمؿ

 258 --------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضمؾ شمدريس ضمقاز وقاسمط

 261 --------------------------------------- اعمرأة شمٕمٚمهؿ ضمقاز وقاسمط

 262 --------------------------------- اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ

 263 --------------------------------- اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ

 264 -------------------------- اعمدرؾم٦م ذم ًمٚمٌٜم٤مت إقمٛمك اًمرضمؾ شمدريس طمٙمؿ

 264 ------------------------------------------اًمٌٜم٤مت شمدريس طمٙمؿ

 268 ---------------------------اعمختٚمٓم٦م اعمدارس ذم واًمتٕمٚمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ سم٤مب

 275 ---------------------- وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اعمختٚمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ سم٤مب

 279 ----------------- أهٚمٝم٤م رومض ُمع رضوري قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمروج طمٙمؿ

 282 ---------------------------------- خمتٚمٓم٦م ضم٤مُمٕم٦م ذم اعمرأة دراؾم٦م طمٙمؿ

 281 -------------- اًمدرس ًمًامع أظمقاشمف طمْمقر ذم ظم٤مهل٤م اسمـ ُمع اخل٤مًم٦م اسمٜم٦م ضمٚمقس طمٙمؿ

 281 --------------------- اعمختٚمٓم٦م اًمدراؾم٦م اًمٓم٤مًم٥م قمغم ومٞمف حيرم اًمذي اًمٕمٛمر و٤مسمط

 282 ---------------------- أهٚمف يم٠مطمد اًمٗمتٜم٦م يٛمٜمع ُمـ وضمقد ُمع اعمرأة شمدريس طمٙمؿ

 282 --------------- ذقمل؟ سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمف يًٛمح أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ

 285 ---------------------- أهٚمٝم٤م؟ إظم٤ٌمر سمدون واًمدقمقة اخلػم قمٛمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 286 --------------------------- ظمٚمقة؟ يٙمقن هؾ اُمرأة ُمـ سم٠ميمثر اًمرضمؾ اضمتامع

 286 --------------------------------------- ًمٚميورة ظم٤مدُم٦م اؾمت٘مدام

 289 --------------------------------------- اخل٤مدُم٤مت اؾمت٘مدام طمٙمؿ

 292 -------------------------- اًمٌٞمقت ذم واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلدم وضمقد طمٙمؿ

 292 ------------------------------------- اعمِمٖمؾ ذم اًمٌٜم٤مت قمٛمؾ طمٙمؿ

 322 -------------------------- اًمزطم٤مم ًمِمدة احلرم ذم اًمّمالة أثٜم٤مء اعمرأة ُمالص٘م٦م

 325 ----------------------------------------- اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ
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 325 --------------------------- اًمرضم٤مل ُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم اًمٓم٤مئرة ذم اعمرأة صالة

 326 --------------------------- اعمًٚمٛملم همػم ًمدقمقة اعمؽممِج٦م سم٠مظمتف إخ اؾمتٕم٤مٟم٦م

 328 --------------------------------- إقمامل سمٕمض ذم اًمًٙمرشمػمة اؾمتخدام

 316 --------------------- اعمرسمٞم٤مت ُمع أوٓده٤م شمرك ُمع اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اعمرأة قمٛمؾ طمٙمؿ

 319 --------------------------------- اًم٤ًمئؼ ُمع اًمًٞم٤مرة اعمرأة ريمقب طمٙمؿ

 322 --------------------------- ظم٤مرضمف أو اًمٌٚمد داظمؾ اًم٤ًمئؼ ُمع اًمريمقب طمٙمؿ

 321 ---------------------------- اخلٚمقة؟ ُمـ ؾم٤مئؼ ُمع اًمًٞم٤مرة اعمرأة ريمقب هؾ

 322 ---------------------------- ىمط اُمرأة ص٤مومح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم رء يّمح مل

 325 ----------------------------------------- اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ

 325 ------------------------------------ ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ اًمققمٞمد

 326 -------------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م

 327 ---------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 328 ------------------------------- اًمرو٤مع؟ ُمـ اعمح٤مرم ُمّم٤مومح٦م دمقز هؾ

 329 ---------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 332 -------------------------- قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ًمف وجيقز اعمرأة حم٤مرم ُمـ اًمزوج أبق

 331 ---------------- أُم٤مُمٝمؿ؟ ًمزيٜمتٝم٤م اعمرأة إسمداء جيقز اًمذيـ اعمح٤مرم ُمـ واخل٤مل اًمٕمؿ هؾ

 334 ----------------------------- اسمٜمتٝم٤م زوج ىِمٌؾ ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ

 335 ---------------------- اًمٗم٤مؾمديـ ُمـ سم٤مٕذى ًمٚمٜم٤ًمء يتٕمرض ُمـ شم٠مدي٥م وضمقب

 337 ------------------------------------------ اًمٌٞم٧م ُمـ اعمرأة ظمروج

 339 ------------ إذهنؿ؟ دون زي٤مرِت٤م هل٤م جيقز هؾ اهلل ذم ٕظمتٝم٤م اًمٌٜم٧م زي٤مرة إهؾ رومض إذا

 339 ----------------------------- اًمزوج همٞم٤مب ذم ًمٚمزي٤مرات اعمرأة ظمروج طمٙمؿ

 341 ------------------------------------------------ اعمرأة ؾمٗمر

 343 ------------------------- حمرم ذي ُمع إٓ اًمؼميد ُم٤ًموم٦م اعمرأة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م

 343 ---------------- واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ُم٤ًموم٦م حتديد يتؿ يمٞمػ وًمٞمٚم٦م يقم اعمرأة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م

 344 --------------------------------- سم٤مًمٓم٤مئرة حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر طمٙمؿ

 345 ----------------- آُمٜم٦م؟ روم٘م٦م ُمع يم٤مٟم٧م إذا حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر سمجقاز اًم٘مقل طمقل

 348 -------------------------- اًمٜم٤مس؟ ُمـ ُمأل ذم حمرم دون شم٤ًمومر أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 349 ----------------------------------- حمرم سمدون اعمًٜم٦م اعمرأة ؾمٗمر طمٙمؿ

 352 -------------------------------- ًمٚميورة حمرم سمدون اعمرأة هجرة طمٙمؿ

 352 - اخلامر؟ ُمـ أـمقل يم٤من إذا اًمٓمقيؾ اًمِمٕمر ص٤مطم٦ٌم شمٗمٕمؾ ومامذا ؿمٕمره٤م شمٙمقير ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ يم٤من إذا
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 355 ---------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتخدام

 357 ------------------------------------ اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 359 ---------------------------------------- اعمٙمٞم٤مج اؾمتخدام طمٙمؿ

 362 ---------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضمٚملم أو اًمٞمديـ أو اًمقضمف ؿمٕمر صٌغ

 361 ------- سم٤مًمٙم٤مومرات؟ اًمتِمٌف ُمـ شُمٕمتؼم احلديث٦م، اًمزيٜم٦م سم٠مدوات ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م اعمرأة شَمَزّيـ هؾ

 362 ---------------------------------------------- اعمٞمش طمٙمؿ

 362 --------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمِمٕمر صٌغ طمٙمؿ

 363 ------------------------------- واًمٌقدرة ًمٚمٛمٙمٞم٤مج اًمٜم٤ًمء اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 363 --------------------------------- اًمٌٞم٧م ظم٤مرج ًمٚمٙمحؾ اعمرأة اؾمتخدام

 364 -------------------------------- وسمٞمٕمٝم٤م اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 سمٜمٓمٚمقن ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ًمٌس وطمٙمؿ وم٘مط، ًمٚمزيٜم٦م اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م وًمٌس ًمٚمٕمروس واًمٖمٜمدرة اعمٙمٞم٤مج طمٙمؿ

 365 ---------------------------------------------- رىمص سمدًم٦م أو

 373 ------------------------------------------ اًمِمٕمر وإزاًم٦م اًمٜمٛمص

ة وضمف ُمـ اًمِمٕمر إزاًم٦م طمقل  375 ----------------------------------- اعمرأ

 376 ------------------------------- اًمٜمٛمص ُمٕمٜمك ذم يدظمؾ اًمقضمف ؿمٕمر إزاًم٦م

 378 ------------------------------------- ًمٚمتجٛمؾ احل٤مضمٌلم ٟمتػ طمٙمؿ

 378 ----------------------------------- طم٤مضمٌٞمٝم٤م ؿمٕمر اعمرأة ٟمٛمص طمٙمؿ

 382 --------------------- اعمحرم؟ اًمٜمٛمص ذم يدظمؾ هؾ سم٤معمقس طم٤مضمٌٝم٤م اعمرأة أظمذ

 382 ------------------------------------ حتٚم٘مٝم٤م؟ ومٝمؾ رضمؾ سمٚمحٞم٦م اُمرأة

 382 ----------------------------------------ُمِمٕمرة اًمزوضم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 385 ------------------------------------ حتٚم٘مٝم٤م؟ هؾ حلٞم٦م هل٤م ٟمٌت٧م اُمرأة

 385 --------------------------------------- اًم٘مدُملم ؿمٕمر إزاًم٦م طمٙمؿ

 389 -------------------------- ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٤ًمىملم ًمٚمٞمديـ اًمِمٕمر ٟمتػ طمٙمؿ

 395 ------------------------------------------- اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس

 397 ------------------------------------------ اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م طمٙمؿ

 397 --------------------------------------- اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس طمٙمؿ

 398 --------------------- اعمٌم؟ قمٜمد صقشم٤مً  خيرج اًمذي احلذاء سمٚم٤ٌمس اعمرأة شم٠مثؿ هؾ

 399 ------------------- ىمديامً  اخلٚمخ٤مل ُم٘م٤مم ي٘مقم صقشم٤مً  يّمدر اًمذي احلذاء ًمٌس طمٙمؿ

 421 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 423 ---------------------------- وضمقاِب٤م اعمحٚمؼ اًمذه٥م حتريؿ طمقل ؿمٌٝم٤مت
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 418 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمرُم٦م

 419 ----------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس طمٙمؿ

 424 ------------------------ واىمع أُمر وهق اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ٟمحرم يمٞمػ

 425 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 425 ----------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس طمٙمؿ

 428 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 429 ------------------------------- اعم٘مٓمع دون ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمرُم٦م

 432 ------------------------------ اعمحٚمؼ؟ سم٤مًمذه٥م شمٚمحؼ اًمذه٥م أىمراط هؾ

 432 ---------------------- اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم يدظمالن هؾ اًمذه٥م وطمزام اخلٚمخ٤مل

 431 -------------- إصمؿ؟ قمٚمٞمف هؾ وسم٤مقمف طمٙمٛمف قمرف ُم٤م سمٕمد زوضمتف ُمـ اعمحٚمؼ اًمذه٥م أظمذ

 431 ---------------------------- اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم رأجف قمـ اًمِمٞم  شمراضمع هؾ

 432 --- آظمر سمٛمٕمدن ٟم٤مىمص ضمـزء إشمـامم ُمع طمٚم٘م٦م ؿمٌف يِمـٙمؾ واًمذي ًمٚمٜمًـ٤مء اًمذه٥م اؾمتخدام جيقز هؾ

 435 ------------------------------------------ وهٞمئ٤مشمف اًمِمٕمر ىمّم٤مت

 437 ----------------------------- !!ؿمٕمقرهـ ذم (اًمٕم٤مزم اًمًد) وُمقو٦م اًمٜم٤ًمء

 437 ---------------------------------------- ًمٚمٙمقاومػمه اًمذه٤مب طمٙمؿ

 438 ------------------------------------------- ًمِمٕمره٤م اعمرأة ىمص

 439 ------------------ اعمحرُم٦م؟ اًمّمقرة ذم اعمرأة ؿمٕمر هٞمئ٦م ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 442 --------------------------------------------- اًم٤ٌمرويم٦م طمٙمؿ

 442 -------------- اًمقصؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم داظمؾ وٟمحقه٤م ظمرىم٦م ُمـ اًمِمٕمر سمٖمػم اًمِمٕمر وصؾ

 443 ------------------------------------------------ اعمرأة شمٕمٓمر

 445 ---- إضم٤مٟم٥م أُم٤مم سمٞمتٝم٤م ُمـ اًمرائح٦م ِبذه خترج صمؿ ُمٕمٓمر، سمّم٤مسمقن يدُّي٤م أو اعمرأة ُمالسمس همًؾ

 445 ---------------------- وظمرضم٧م ضمًده٤م قمغم ُمـ اًمٕمٓمر إزاًم٦م قمـ شمٙم٤مؾمٚم٧م اُمرأة

 447 -------------------------------------------- وإقمراس اًمٜم٤ًمء

ؿم٤مسمف؟ وُم٤م واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ اًمٖمٜم٤مء قمغم حتتقي اًمتل إقمراس، طمٗمالت ذم اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 ------------------------------------------------------ 449 

 449 ---------------------------- ًمٚمرضم٤مل إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء همٜم٤مء وصقل طمٙمؿ

 451 ----------------------------------------------- اًمٜم٤ًمء رىمص

 453 ------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ

 453 -------------------------------- سمٞمٜمٝمـ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ

 455 -------------------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة
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 457 ------------------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة

 457 -------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش

 461 ----------------------------------------------- اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم

 463 ------------------------------ اًمٜم٤ًمء قمقرات إمم اًمٜمٔمر أب٤مح ُمـ قمغم اًمرد

 464 ------------------- قمقرِت٤م يٙمِمػ أن اًمٓمٌٞم٥م ويريد اعمًتِمٗمك أظمتف ُمع ذه٥م إذا

 465 -------------------------------------- اجلٛمٞمؾ ًمألُمرد اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 465 ------------------- ًمٚميورة؟ ًمٚمٕمقرات اًمٜمٔمر ضمقاز قمغم احلدي٨م ِبذا يًتدل هؾ

 466 -------------------------------------- ًمٚمتٕمرف ًمٚمٛمرأة اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 468 ------------------------------ ًمٚمقٓدة؟ ًمٚمٓمٌٞم٦ٌم اًمٕمقرة يمِمػ ينمع هؾ

 469 ----------------------------- واعمجالت اًمتٚمٗمزيقن ذم ًمٚمٜم٤ًمء اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 474 --------------------------- اعمح٤مرم أُم٤مم اًمٓمٗمؾ إلرو٤مع اًمثدي إفمٝم٤مر طمٙمؿ

 475 ---------------------------------- ُمتٜمققم٦م وم٘مٝمٞم٦م أبقاب ذم اًمٜم٤ًمء ُم٤ًمئؾ

 477 -------------------------- حتٞم٦م؟ شمّمكم هؾ اعمًجد دظمٚم٧م إذا احل٤مئض اعمرأة

 477 ------------------------------- اًمٜمقم؟ ىمٌؾ اًمقوقء ًمٚمح٤مئض ينمع هؾ

 478 ---------------------- ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ اًمذي اًمدم يٕمد هؾ أؾم٘مٓم٧م إذا اعمرأة

 479 ------------------------------- اًمِمٗم٤موم٦م اجلقارب قمغم اًمٜم٤ًمء ُمًح طمٙمؿ

 484 -------------------------------- اًمٖمًؾ؟ يقضم٥م ُمتك ًمٚمٛمرأة آطمتالم

 486 ------------------ اًمٜمقم ُمـ اؾمتٞم٘مٔم٧م إذا اًمثالث اًمٕم٘مد ُمـ شمتخٚمص يمٞمػ احل٤مئض

 486 ----------------------------------- ًمٚمٛمرأة يمِمٗمف اعم٤ٌمح اًمقضمف طمدود

 491 --------------------------- صحٞمح٦م؟ صالِت٤م هؾ اًمذراع سم٤مدي٦م شمّمكم اُمرأة

 492 --------------- ىمدُمٞمٝم٤م؟ ؾمؽم ُيِمؽمط وهؾ سمٞمتٝم٤م، ذم اعمرأة ًمّمالة اجلٚم٤ٌمب ُمـ ٓسمد هؾ

 493 ------------------------------ اًمّمالة ذم قمقرة اعمرأة ىمدُمل أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشم٘مٞمؿ شُم١َمذِّن اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقِت٤م اعمرأة شمرومع هؾ

 522 -----------------------------حمج٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟

 524 -------------------- اًمرضم٤مل ُمّمغم قمـ ُمٗمّمقل ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص ُمّمغم اخت٤مذ طمٙمؿ

 526 ------------------------------- اًمّمٚمقات؟ سملم اجلٛمع ًمٚمح٤مُمؾ جيقز هؾ

 526 -------------------------- اًمٜمٌقي٦م؟ اعمديٜم٦م ذم أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة هؾ

 527 ------ اًمرضم٤مل ظمٚمػ ُمٖمٚم٘م٦م طمجرة ذم صالِتـ يِمٛمؾ شأوهل٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ» طمدي٨م هؾ

 529 ------------------------ اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقسم٤م يم٤من إذا اًمٜم٤ًمء ُمّمغم طمٙمؿ

 515 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ
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 516 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م اعمرأة ؿمٝمقد طمٙمؿ

 516 --------------------------------------- دومٜمٝم٤م قمٜمد اعمرأة ؾمؽم طمٙمؿ

 518 --------------------------------------------- ةاعمرأ  طمكم زيم٤مة

 519 -------- ًمٚمٛمحرُم٦م؟ اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب قمغم دًمٞمؾ ؾمدًمٜم٤م، اًمريم٤ٌمن ُمر   وم٢مذا :قم٤مئِم٦م ىمقل هؾ

 522 ------------------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اإلؾمدال طمٙمؿ

 522 --------------------------------- احل٩م ُمقؾمؿ ذم سم٤مًمٙمالم اًمٜم٤ًمء اؿمتٖم٤مل

 522 ----------------------------------------- ًمٚمٛمحرُم٦م اًمٙمحؾ طمٙمؿ

 523 -------------------------------------- زوضمتف حت٩م أن اًمزوج رومض

 524 ----------------------- اعمقاًمٞمد سملم اعم٤ٌمقمدة ًمٖمرض احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل

 524 -------------------------- ُمًتح٦ٌم؟ أم واضم٦ٌم اًمٌٞم٧م ذم ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م

 526 -------------------------- سمٜمٓم٤مًٓ؟ ًمزوضمٝم٤م سمٞمتٝم٤م ذم شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 528 --------------------------------------- اًمدسمر ُمـ اعمرأة إشمٞم٤من طمٙمؿ

 529 -------------------------------- زوضمٝم٤م إذن دون سمامهل٤م اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 532 ----------------------------- زوضمٝم٤م إذن سمدون ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 534 ------------------------- زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 535 ------------------------- شمٕمزيتٝم٤م أو ُمريْم٦م ًمزي٤مرة ًمٚمقوم٤مة اعمٕمتدة ظمروج طمٙمؿ

 536 ------------------------------------------- شمذسمح أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 أم أهٚمٝم٤م، ختؼم أم قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم ومٝمؾ زوج، ذات همػم وهل طم٤مُمؾ، اعمراضمٕم٦م اعمرأة أن اًمٓمٌٞم٦ٌم ايمتِمٗم٧م إذا

 536 --------------------------------------------- اعمًئقًملم؟ ختؼم

 536 -------------------------------------- ًمٚمزيٜم٦م اًمٗمت٤مة أذن صم٘م٥م طمٙمؿ

 539 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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